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Flexibele 
mobiliteit nodig?

Huur of lease bij Broekhuis

 jouwmobiliteit.nl

Ga naar jouwmobiliteit.nl
 Kies de looptijd
 Kies uw auto
 Laat uw gegevens achter 
 De auto wordt klaargemaakt
 Rijden maar

Op zoek naar een tijdelijke 
auto voor uzelf of uw bedrijf? 
Broekhuis helpt u graag met 
een oplossing op maat. Voor 
zowel particuliere als zakelijke 
klanten.

Particulier

Uw autoruitschade, 
onze zorg! 

Uw voordeel op een rij:
 We zijn altijd in de buurt
 Onze herstelservice is bij de meeste verzekeringen aangesloten
 Uw ruitschade kunnen wij vaak binnen 30 minuten herstellen
 Snel en vakkundige service
 Extra services beschikbaar

Barst of 
sterretje?
Erkend ruitenherstel bij Broekhuis

Ruitschade is altijd vervelend! Uw zicht op de weg wordt er 
slechter door, wat kan bijdragen aan onveilige situaties. Wist u dat 
autoruitschade daarom een afkeurpunt is tijdens de APK? Kom daarom 
tijdig naar onze werkplaats om de schade snel en vakkundig te laten 
herstellen!  

Vanaf 2020 zijn wij erkend schadehersteller van autoruiten dankzij 
onze samenwerking met GlasGarant. Hierdoor kunnen wij uw autoruit 
zorgvuldig en erkend herstellen of vervangen én zijn wij aangesloten 
bij de meeste verzekeringen. Zo hoeft autoruitschade niet vervelender 
te zijn dan het al is.

Zakelijk

Meer informatie: broekhuis.nl/ruitenherstel



‘BROEKHUIS GOES DIGITAL  
EN BLIJFT ONTZORGEN’
Bij Broekhuis Magazine; het magazine voor en door Broekhuis ambassadeurs. Trots 
mag ik dit magazine aan u presenteren. Hierin delen we informatie over onze dagelijkse 
activiteiten, presenteren we services en diensten waarvan u gebruik kunt maken en 
delen we persoonlijke verhalen van Broekhuis ambassadeurs, soms zelfs wel hele 
bekende ambassadeurs. 

Al sinds 1932 werken wij elke dag met het motto ‘alles voor een enthousiaste klant’. 
Ook afgelopen jaar, waarin we voor diverse uitdagingen kwamen te staan, konden wij 
u onbezorgde mobiliteit bieden. Hoewel we soms niet fysiek voor u klaar konden staan, 
hebben we u online op vele manieren van dienst kunnen zijn. Heeft u onze online 
showroom bezocht, een videogesprek gevoerd met één van onze verkoop adviseurs of 
gewhatsappt met een service adviseur van uw vestiging? ‘Broekhuis goes digital’ zou u 
kunnen zeggen!

Niet alleen wij hebben ons verdiept in nieuwe functies en manieren van communiceren, 
ook de autobranche in zijn geheel is in beweging. Zo worden komend jaar weer nieuwe 
modellen en services bij ons in de vestigingen geïntroduceerd. Met al deze nieuwe 
ontwikkelingen is het dan uiterst fijn om te weten dat u bij de officiële dealer altijd aan 
het juiste adres bent voor vakkundig en specialistisch onderhoud en reparatie.

Maar ook de wensen van de consument veranderen. We zien dat elektrisch rijden en 
flexibele mobiliteit steeds populairder worden, juist in deze roerige tijden wanneer 
flexibiliteit én duurzaamheid een grote rol spelen. Maar ook de wens om alle zaken 
rondom zakelijke mobiliteit onder 1 dak geregeld te hebben komt steeds vaker naar 
voren. Wist u dat wij dat al bieden met Broekhuis Zakelijk? Hierover vertelt collega 
Reinier Imminkhuizen meer. 

In alles wat we doen en in iedere situatie hebben wij maar één doel: enthousiaste 
klanten, ook wanneer zij over de grens gestrand zijn. Dat is ons bestaansrecht, u bent 
Bij Broekhuis. Daar zijn wij oprecht dankbaar voor. Door het continu ontwikkelen en 
uitbreiden van onze dienstverlening hopen wij u ook de komende jaren te ontzorgen. 

Als laatste wil ik graag alle klanten, collega’s en andere Broekhuis ambassadeurs 
bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming van dit magazine. 

Ik wens u veel leesplezier. 

Met vriendelijke groet,

Jaco Remijn
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Dit jaar bij Broekhuis

FIAT 500E ICON
Sommige modelaanduidingen zeggen meer dan 1.000 woor-
den. Eén daarvan is de Fiat 500e Icon: een kleintje dat zijn ge-
weldige iconenstatus op een elektriserende manier waarmaakt. 
De nieuwe generatie Fiat 500 borduurt voort op het succes van 
het originele rugzakje uit de jaren 50, maar dan in een nieuw 
jasje en 100% elektrisch aangedreven.

FORD MUSTANG MACH-E
100% elektrisch. 100% emotie. De Ford Mustang Mach-E biedt 
met Mustang-designkenmerken en een volledig elektrisch DNA 
ongekend veel comfort in een luxe jasje. Afhankelijk van de 
uitvoering brengt de EV u tot 610 kilometer (WLTP) ver op één 
acculading. Maak u op voor een duurzame toekomst en stap 
achter het stuur van de Mustang Mach-E.

BMW R 1250 RT
Voorzien van de BMW ShiftCam boxermotor heeft de R 1250 RT 
motorfiets een verrassend krachtig karakter. Het front is slanker 
geworden en voorzien van een LED koplamp, waarmee het 
dynamischer aandoet. Dit past helemaal bij zijn performance: 
de 2-cilinder levert veel power en veel koppel vanuit lage toe-
rentallen. Active Cruise Control en een 10,25 inch TFT-display 
inclusief ingebouwde navigatie zorgen voor maximaal comfort.

JAGUAR F-PACE P400E
De F-PACE P400e combineert schoonheid met gemak én 
beleving, want de PHEV uitvoering van de luxury SUV verplaatst 
zich volledig elektrisch óf krijgt hulp van een krachtige turbo 
benzinemotor. Het totale vermogen komt daarmee op 404 pk. 
De F-PACE P400e introductie gaat gepaard met een knappe 
facelift, inclusief vernieuwd front en interieur.

RANGE ROVER EVOQUE P300E
Stijlvol en milieubewust door het leven gaan? De Range Rover 
Evoque P300e is hét antwoord! De hybridetechnologie van de 
Evoque PHEV levert 309 pk en 540 Nm koppel. Opladen kan 
via een 7 kW wallbox of door  middel van gelijkstroom (tot 32 
kW). In het laatste geval is de 15 kWh grote accu binnen een half 
uur voor 80% opgeladen. 

MINI 3-DEURS
MINI heeft de cultstatus van het oermodel, de MINI 3-deurs, 
verder versterkt. De ultieme Go-Kart voor op de openbare weg 
onderging een heuse facelift en komt er dit jaar dus weer fris bij 
te staan. Kies een van de vier uitvoeringen die op het gebied van 
prestaties, technologie en nieuwe features het beste bij uw rijstijl 
past. Heeft u de aangepaste grille en dito bumpers al gezien?
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AUDI Q5 TFSI E QUATTRO
De schoonheid van elektrisch rijden gecombineerd met het 
bereik van de brandstofmotor. Kiezen tussen stroom of benzine 
hoeft niet meer dankzij de unieke kwaliteiten van de Audi Q5 
TFSI e quattro: de plug-in hybride SUV uit Ingolstadt met een 
maximum vermogen van 300 pk (50 TFSI e) tot 367 pk (55 TFSI 
e) en een gemiddelde uitstoot van 46 g/km.

BMW M3 SEDAN
De BMW M3 is terug. En hoe! De nieuwe M3 Sedan is krachti-
ger, dynamischer en sneller dan ooit. Na zijn introductie is de
M3 meteen als M3 Competition leverbaar inclusief 6-cilinder
TwinPower Turbo met 510 pk in plaats van 480 pk. Een M Dri-
ver’sPack en M xDrive zijn optioneel voor respectievelijk een
hogere topsnelheid (290 km/h) en meer grip.
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PEUGEOT E-BOXER
Compromisloos en emissieloos: de 100% elektrisch aangedre-
ven Peugeot e-Boxer is hier! Al sinds 1994 kunt u bouwen op de 
kracht van deze bestelbus. Daar verandert niets aan nu hij geëlek-
trificeerd is. Sterker nog, de Peugeot e-Boxer is veelzijdiger dan 
ooit! Leverbaar met 37 of 70 kWh accu, inclusief actieradius van 
maximaal 340 km volgens de voorlopige WLTP-meetwaarden.

SEAT EL-BORN
Goed nieuws: de gloednieuwe SEAT el-Born maakt dit jaar nog 
zijn opwachting. De naam zegt het al; deze compacte, maar 
bijzonder ruime 5-deurs hatchback is ‘born electric’ en staat 
op hetzelfde modulaire MEB-platform als zijn VW-broer de VW 
ID.3. Afhankelijk van het accupakket rijdt u meer dan 500 km 
volledig elektrisch met deze Spaanse schone.

OPEL CROSSLAND
Opel heeft haar Crossland X vernieuwd, deze gaat voort-
aan door het leven als Crossland. Hierbij krijgt de Crossland 
dezelfde designfilosofie als de Mokka inclusief karakteristieke 
“Vizor”-grille. Het front oogt een stuk scherper dan voorheen. 
Voorts monteerde Opel een andere rijmodusknop, bumpers, 
LED-mistlampen en verbeterde vering plus demping.

ŠKODA ENYAQ IV
De geheel nieuwe ŠKODA ENYAQ iV is een compromisloze, 
100% elektrisch aangedreven SUV. Met een actieradius van 510 
km (WLTP) en een snellaadtijd van 5 naar 80% batterij-inhoud 
binnen 42 minuten maakt de ENYAQ iV een opvallend sterke 
indruk. De veelzijdige, elektrische SUV van ŠKODA is nu te 
bestellen en vanaf begin 2021 te zien in de showroom!

VOLKSWAGEN ARTEON SHOOTING BRAKE
De ultieme kruising tussen een stationwagen en dynamisch ge-
lijnde coupé staat in onze showrooms! De VW Arteon Shooting 
Brake heeft namelijk dezelfde sportieve looks als de onlangs ge-
facelifte Arteon 4-deurs, maar biedt met zijn recht doorlopende 
daklijn net wat meer ruimte achterin. Nu standaard leverbaar 
met een 2.0 TSI (190 pk).

VOLVO XC40 RECHARGE P8
Het belangrijkste Volvo model van 2021 is de Volvo XC40 
Recharge P8. De 408 pk sterke full electric XC40 is compact, 
wendbaar en stoer. Kortom, dé SUV van de toekomst, gebouwd 
voor nu. Want ondanks zijn innovatieve elektrische aandrijf-
techniek en ruime actieradius, blijft de XC40 Recharge kracht 
uitstralen zoals andere XC40-modellen. Aan het eind van dit 
jaar introduceert Volvo haar volgende elektrische model!
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WAT HEB JE MET AUTO’S?
Ik vind Duitse auto’s erg mooi. Je kunt 
mij gerust een liefhebber noemen, 
maar ik zie de auto niet als statussym-
bool. Zolang hij goed bevalt en niet 
stuk gaat, rijd ik ermee door. Vandaar 
ook dat ik deze Broekhuis (bedrijfs-)
auto na bijna 10 probleemloze jaren 
nog steeds in mijn bezit heb. We noe-
men hem ook wel ‘de tank’, omdat hij 
niet kapot te krijgen is.

WAT RIJD JE PRECIES?
Een Audi Q7 3.0 TDI quattro S line 
uit 2011. Een ongelooflijk goede, com-
fortabele én ruime auto. Een paar jaar 
geleden liet ik hem wrappen om een 
keer wat nieuws te proberen, maar hij 
is gewoon té goed om weg te doen. De 
krachtige 6-cilinder geeft je het gevoel 
dat je altijd overcapaciteit hebt. Daar-
naast is de akoestiek subliem; er heerst 
veel rust aan boord, wat fijn is omdat 
we de Q7 als een rijdend kantoor 
beschouwen en hier ook veel belang-
rijke gesprekken in voeren. Bovendien 
maakt de stilte het luisteren naar de 
geweldige geluidsinstallatie extra 
prettig. We gebruiken de Q7 geregeld 

‘WE GEBRUIKEN  
DE Q7 GEREGELD 
ALS KLANKBORD’

als klankbord voor nieuwe muziek; een 
prima referentie. Ook worden geluiden 
van buitenaf maximaal gefilterd als we 
tijdens een lange rit besluiten liedjes te 
componeren. Dit verklaart meteen de 
noodzaak van veel ruimte: voor onze 
instrumenten. Als we op tournee zijn, 
zijn we natuurlijk standaard met z’n 
drieën, dus er gaan nogal wat spullen 
mee. Een chauffeur is overbodig; er 
is altijd wel iemand fit genoeg om te 
sturen. Geen straf in de Q7.

HOE LANG BEN JE KLANT BIJ 
BROEKHUIS?
Mijn management kwam in 2010 
voor het eerst in contact met Guido 
Derksen, Accountmanager bij Broek-
huis Audi. Nadat collega Jan Smit de 
loftrompet had gestoken over dit bedrijf 
en hun auto’s, ging ik ook overstag. 
Sindsdien heb ik altijd een hele goede 
relatie met Guido. Ik kan op hem en de 
Broekhuis service rekenen. Dat is be-
langrijk. Bovendien vind ik de persoon-
lijke benadering erg fijn. De gesprekken 
gaan verder dan alleen over auto’s.

ALS JE AUTORIJDEN MET 
ÉÉN VAN JE LIEDJES ZOU 
VERGELIJKEN?
‘De toekomst’: dat is een vlot en stoer 
nummer; een heerlijke autorijdplaat. Ik 
vind het daarom wel bij Audi passen. 
In het bijzonder bij de Q8. Als je het 
over toekomstmuziek hebt… Nee, ik 
ben nog lang niet uitgekeken op mijn 
Q7. Maar mocht het er ooit van ko-
men, dan maakt de Audi Q8 een goede 
kans. Inderdaad: een auto van de toe-
komst, voor de toekomst. Wie weet. 

‘WE NOEMEN  
ONZE Q7 OOK  
WEL DE TANK’

JAAP KWAKMAN VAN DE 3JS

MIJN 
BROEKHUIS 
AUTO
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Broekhuis gaat ver voor haar klanten. Letterlijk; Stefan 
legde 1.800 kilometer af tijdens een retourtje Courcy, 
gelegen aan de Franse westkust ter hoogte van Parijs. 

Waarom? Voor een koppelingsprobleem aan een Opel Astra 
met ruim 2 ton op de teller, een Broekhuis auto. Stefan 
twijfelde geen moment toen hij de oproep kreeg: “Hoewel 
het duidelijk een natuurlijke vorm van slijtage was, hebben 
wij de klant uiteraard niet in de kou laten staan. Immers, als 
ik daar met pech zou hebben gestaan, had ik ook zo snel mo-
gelijk geholpen willen worden. Ik heb daarom de bus gepakt, 
snel een aanhanger uit Nijkerk geregeld en de vervangende 
voiture in Harderwijk opgehaald.”

NACHT DOORGEHAALD
Het scheelt dat het zomer was, maar onderweg naar de 
supermarkt stranden terwijl je vakantie amper is begonnen, 
dat wil natuurlijk niemand. “De klant was dolgelukkig toen 

hij hoorde dat ik meteen na de melding onderweg was met 
vervangend vervoer. Dat had hij niet verwacht. Ik ben vanuit 
Harderwijk in één keer ’s nachts naar de bestemming door-
gereden en weer terug om zo min mogelijk tijd te verliezen. 
Bij aankomst ‘s ochtends in Courcy heb ik de vervangende 
auto aan de klant uitgelegd. Wat zeker meehielp was dat dit 
toevallig ook een Opel Astra was, dus hij voelde zich er al 
gauw in thuis.”

MAXIMAAL MEEDENKEN
“De lokale Franse Opel dealer heeft steken laten vallen, want 
de gestrande vakantieganger werd niet op weg geholpen. 
In plaats daarvan heeft de klant zijn geleasede Astra van 
de zaak laten afslepen naar het chateau waar hij verbleef, 
zodat die op een veilige plek stond. Meteen daarna besloot 
hij ons te bellen”, licht Stefan toe. “Ik vond het belangrijk 
dat de auto terugkwam op de plek waar hij in onderhoud 

‘ALS IK DAAR MET PECH 
HAD GESTAAN, HAD IK 
OOK DIRECT GEHOLPEN 
WILLEN WORDEN’

‘STRANDEN TERWIJL 
JE VAKANTIE AMPER IS 
BEGONNEN, DAT WIL 
NATUURLIJK NIEMAND’

1.800 KM BROEKHUIS PECHSERVICE

is. Daarom ben ik vanuit het Logistiek Centrum eerst langs 
onze Opel vestiging in Harderwijk gegaan om hier de ver-
vangende Astra op te halen.” Meedenken noemen we dat bij 
Broekhuis, wat Stefan met zijn 20 jaar levenservaring al heel 
goed onder de knie heeft. 

RETOURTJE 
FRANKRIJK

Wat doe je als een goede klant in het 
buitenland strandt maar de lokale dealer 
er niets voor voelt om te komen helpen? 
Logistiek medewerker Stefan Kersbergen (20) 
geeft antwoord: “Dan stap je in de bus met  
een vervangende auto erachter en rijd je 
ernaartoe om het probleem op te lossen.”

WIJ BELOVEN U  
HOE DAN OOK TE 

HELPEN!

SERVICE 
UITGELICHT
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Bent u klaar 
voor elektrisch 

rijden?
Als er één branche is die nooit stilstaat, dan is het de autobranche wel. 

Zegt u mobiliteit, dan zegt u innovatie. Bij Broekhuis hebben we er 

dagelijks mee te maken, in alle soorten en maten. Van praktisch tot 

sportief, betaalbaar en exclusief: elk Broekhuis merk heeft zo zijn eigen 

benadering van de toekomst. Maar één ding is voor elk merk hetzelfde: de 

uitbreiding in het aanbod van hybride en volledig elektrisch aangedreven 

modellen. Immers, zegt u toekomst, dan zegt u elektrisch rijden. 

Wij zijn er klaar voor, u ook?

KLAAR VOOR DE TOEKOMST

GEWEND EN GEHECHT AAN DE BRANDSTOFMOTOR
De nieuwe technologie die conventionele aandrijftechnieken 
moet doen vergeten, kent zowel voor- als tegenstanders. Lo-
gisch ook, door de decennia heen zijn we allemaal zo gewend 
en gehecht geraakt aan de tot in perfectie doorontwikkelde 
brandstofmotoren, dat loslaten soms moeilijk is. De beleving, 
de sound en zelfs de geur van de brandstofmotor is onlosma-
kelijk verbonden met de auto zoals we die tot nu toe hebben 
gekend. Kan een batterij aan accu’s zo’n sterke combinatie ooit 
vervangen? Ja, dat gebeurt al. Hieronder leggen we in het kort 
meer uit over hybride en volledig elektrisch rijden.

DE VELE VOORDELEN VAN (DEELS) ELEKTRISCH RIJDEN
De elektrische auto is met een geweldige opmars bezig. Ston-
den fabrikanten in eerste instantie erg afwachtend tegenover 
het ontwikkelen van elektrische voertuigen en de beperkte 
vraag vanuit de markt, inmiddels is het tij gekeerd. Vrijwel 
elk merk heeft inmiddels één of meerdere volledig, dan wel 
deels elektrisch aangedreven modellen in hun portfolio. We 
kunnen dus echt niet meer om de elektrische auto heen; dat is 
goed voor het milieu én goed voor de portemonnee dankzij 
overheidsingrijpen. Denk bijvoorbeeld aan korting op de BPM, 
vrijstelling van motorrijtuigenbelasting, aanschafsubsidie en 
een lager bijtellingspercentage voor zakelijke rijders.

Elektrisch rijden heeft nog meer voordelen: wat dacht u van de 
enorme stilte, souplesse en het feit dat u altijd, onder alle om-
standigheden meer dan genoeg power ter beschikking heeft. 
Of de lagere onderhoudskosten doordat er minder slijtage ge-
voelige onderdelen in elektrische voertuigen gebruikt worden? 
Bovendien is knoeien met benzine of diesel aan de brandstof-
pomp er niet langer bij. Sterker nog, wie trouw aan huis zijn 
of haar elektrische auto van stroom voorziet, zal nauwelijks 
nog een tankstation hoeven bezoeken. Enkele uitzonderingen 
daargelaten.

HETE KOFFIE
Onderweg een pitstop maken om op te laden hoeft overigens 
tegenwoordig evenmin nog een probleem te zijn. De snelladers 

en auto’s voorzien van een hoog laadvermogen schieten als 
paddenstoelen uit de grond, waardoor in de meeste gevallen 
de batterij binnen een half uur al voor 80% is opgeladen. Of 
sneller. Wij hopen dat u van hete koffie houdt…
Echter, niet elke auto voorzien van elektrische aandrijftechnie-
ken laat zich opladen. We maken daarom een duidelijk onder-
scheid tussen de verschillende motoriseringen. 

MILD HYBRIDE / MHEV
Mild hybride, de naam zegt het al, is de meest milde vorm van 
elektrisch rijden. Het is een extra accu, die de motor onder-
steunt bijvoorbeeld bij het wegrijden of accelereren. Deze accu 
wordt (slim) opgeladen tijdens het (regeneratief) remmen. Deze 
accu kan niet separaat worden opgeladen zoals wel het geval 
is bij een hybride auto. Kortom, de mild hybride auto levert 
(kortstondig) meer vermogen door een (vaak kleine 48V) accu 
met als gevolg minder verbruik van brandstof en minder CO2 
uitstoot. Slim en milieubewust! 

De type benaming zoals Full, Plug-in of een gewone Hybride 
motor betekent feitelijk dat het voertuig gebruikmaakt van 
meerdere aandrijfmotoren en de mogelijkheid om de accu op 
te laden. Meestal is dit de combinatie benzine met elektrisch 
óf diesel met elektrisch, waarbij het mogelijk is om elektrisch 
te rijden zonder dat de motor draait. Hierbij drijft de accu dus 
(separate) elektro motoren aan of kunnen deze elektro motoren 
de brandstofmotor ondersteunen. 

‘ELEKTRISCH RIJDEN  
HEEFT OOK ZIJN CHARME, 
HET IS ENKEL EEN  
KWESTIE VAN WENNEN’

‘We kunnen niet 
meer om elektrisch 
rijden heen’

SERVICE 
UITGELICHT
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PLUG-IN HYBRIDE / PHEV
De plug-in hybride gaat dus een stapje verder, door een 
laadmogelijkheid aan te bieden. Met andere woorden: u kunt 
de batterij via de stekker van stroom voorzien terwijl de auto 
stilstaat. Hierdoor blijft de inhoud van de batterij en daarmee 
dus ook de elektrische actieradius zoveel mogelijk op peil. Een 
plug-in hybride auto kan eveneens volledig zelfstandig elek-
trisch rijden, zonder gebruik te maken van de brandstofmotor. 
De actieradius is echter beperkt in vergelijking met die van de 
volledig elektrisch aangedreven auto. 

VOLLEDIG ELEKTRISCH / EV
De 100% elektrisch aangedreven auto is het schoonst van alle-
maal. 100% elektrisch staat immers gelijk aan 0,0 liter brandstof-
verbruik en 0,0 gram CO2-uitstoot. Overheidssubsidies helpen 
de EV een flinke boost te geven, maar dit moet uiteindelijk voor 

een natuurlijke overgang naar meer vraag vanuit de markt gaan 
zorgen. De elektrische auto wordt betaalbaarder, de actieradius 
groeit, de laadtijd neemt af en ook over het aanbod hebben 
we tegenwoordig allerminst iets te klagen. Hoe zit het dan met 
de beleving, sound en geur? Die zijn totaal anders: er is altijd 
kracht in plaats van een krachtopbouw, de aandrijving doet zijn 
werk geheel geruisloos en het enige wat u ruikt is de geur van 
een nieuwe bolide. Maar dit heeft net zo goed zo zijn charme. 
Kwestie van wennen, dan raakt u er vanzelf aan gehecht…

Vroeg of laat komen we op een omslagpunt dat het aanbod en 
het aantal verkopen van de elektrische auto groter is dan van de 
auto met brandstofmotor. Ondertussen geniet u bij Broekhuis 
optimaal van een breed assortiment aandrijftechnieken. En 
wanneer u klaar bent voor de toekomst, dan zijn wij dat ook! 

BRANDSTOF

MILD HYBRIDE

PLUG-IN HYBRIDE

VOLLEDIG ELEKTRISCH

TANKEN OF LADEN RIJDT OP EMISSIE Laadoplossingen 
aan huis
Elektrisch rijden wint aan populariteit. Begint u met elektrisch rijden? Er zijn 

diverse mogelijkheden om een elektrische auto op te laden: aan een openbare 

laadpaal, bij het snellaadstation en aan huis of bij het werk. 

Voor openbare laadpalen heeft u door-
gaans een laadpas met een abonnement 
nodig. Daarmee kunt u de accu van uw 
EV volladen met een gemiddelde laadtijd 
tussen de 3 en 10 uur. Ook voor snellaad-
stations heeft u een laadpas nodig. Het 
grote voordeel van deze stations is dat u 
de accu al binnen 20-40 minuten tot
maar liefst 80% vollaadt. Wel is de prijs 
voor deze service een stuk hoger per 
kWh. Heeft u vragen over een laadpas? 
We helpen u graag!  

OPGELADEN VAN HUIS 
VERTREKKEN
Geen plek bij een openbaar laadstation? 
Opladen aan huis kan dan ideaal voor u 
zijn, doordat u altijd verzekerd bent van 
een oplaadplek. Daarbij zijn de kosten 
van thuis opladen vaak een stuk lager 
dan die bij openbare laadpalen.
Wij helpen u graag met het maken van 
de keuze voor een laadoplossing die 

bij uw situatie past! Iedere klant is uniek 
en heeft speciale wensen. Antwoorden 
op onderstaande vragen geven een 
indicatie of u uit de voeten kunt met een 
bepaalde laadoplossing. Bijvoorbeeld: 
hoeveel kilometer reist u dagelijks, 
hoeveel tijd bent u gemiddeld thuis en 
wat voor een aansluiting heeft u tot uw 
beschikking? 

1-FASE OF 3-FASE AANSLUITING
In Nederland zijn de meeste huisaanslui-
tingen 1-fase. Dit betekent dat u uw voer-
tuig met maximaal 7,3 kW per uur kunt 
opladen. Afhankelijk van uw wensen kan 
dit voldoende zijn, een accu van 60 kWh 
is in ongeveer 8,5 uur weer vol geladen  
namelijk. Mocht u sneller of met meer 
kW per uur willen opladen, dan is het 
aanvragen van een verzwaring naar een 
3-fase aansluiting bij uw netbeheerder 
vaak noodzakelijk. Houd rekening met 
een doorlooptijd van enkele weken. 

De 3-fase aansluiting maakt gebruik van 
krachtstroom waardoor de laadpaal met 
een laadvermogen van 11 kW de accu kan 
opladen. Dezelfde accu van 60 kW is hier-
mee in minder dan 5,5 uur weer vol. 

BROEKHUIS LEVERT

BRANDSTOF
TANKEN

ELEKTRISCH
LADEN

BENZINE  
OF DIESEL ELEKTRICITEIT MATE VAN 

UITSTOOT

VRAAG ONS NAAR DE 
MOGELIJKHEDEN
Wilt u meer weten over de mogelijk-
heden van laadoplossingen? Onze 
medewerkers helpen graag een pas-
sende laadoplossing voor u te vinden. 
Neem gerust contact op met onze 
medewerkers in de vestiging of van de 
Online Verkoopdesk via  
0341 - 78 35 18.

Eerst online oriënteren?  

Dat kan via broekhuis.nl/bent-u-

klaar-voor-elektrisch-rijden

SERVICE 
UITGELICHT
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Oog voor 
elke klant

BROEKHUIS LEASE

Anno 2021 valt leasing niet meer uit de autowereld 

weg te denken. Sinds een jaar of vijf maakt Private 

Lease zijn opmars, terwijl het zakelijk leasen van 

een auto al jaren stabiel is. Stabiel of niet, de groei 

van het wagenpark bij Broekhuis Lease is een heel 

natuurlijk proces en was nog nooit zo groot als nu. 

“Gegroeid op eigen kracht”, aldus Thomas van 

Kessel, Algemeen Directeur Broekhuis Lease. Wat is 

het verhaal achter het succes?

“Eén van onze krachten is de samenwer-
king met de dealerbedrijven. Het komt 
geregeld voor dat klanten via een Broek-
huis merkdealer in contact komen met de 
leasedivisie. Iemand is aan het oriënteren 
voor een auto en heeft een prettig ge-
sprek gevoerd met de verkoper, waarna 
het vraagstuk financiering aan bod komt. 
Broekhuis Lease is gespecialiseerd in elke 
vorm van financiering, zowel zakelijk als 
privé, van Financial tot Full Operational 
Leasing.”

ONE-STOP-SHOPPING
“Daarnaast is Broekhuis Lease voor ieder-
een toegankelijk. Het maakt niet uit of het 
om een enkel voertuig, een combinatie 
van meerdere bedrijfs- en/of personen-
wagens of een compleet wagenpark gaat 
dat uit honderden voertuigen bestaat. 

Behalve met de dealers, werken we 
nauw samen met de Carplus divisie van 
Broekhuis, die gaat over de ombouw- en 
inrichting van bestelauto’s. En doordat 
zowel onderhoud als reparatie ook bij 
Broekhuis onder te brengen is, profiteren 
klanten van een heuse one-stop-shop-
ping filosofie. Wij hebben letterlijk alle 
services onder één dak en dat brengt 
vele voordelen met zich mee. De belang-
rijkste? Totale ontzorging in mobiliteit.”

OOG VOOR ÉLKE KLANT
“Wie toegankelijk is, moet bereikbaar 
zijn. Wij zijn ‘gewoon’ te bereiken 
per telefoon en je krijgt ook écht een 
persoon aan de lijn. Bovendien is onze 
dienstverlening van toepassing op elke 
doelgroep: Broekhuis Lease stemt de 
services perfect af op de behoefte van 
de klant, ongeacht de grootte van het 
wagenpark. Een ander punt waarmee 
Broekhuis Lease zich onderscheidt is de 
manier van rapporteren: door middel van 
een zelf ontwikkeld digitaal dashboard 
genaamd ‘Broekhuis Fleet Manager’ bie-
den we op een vrij unieke manier inzicht 
in het wagenpark. We merken dat er op 
dit vlak voor legio bedrijven nog veel te 
halen valt.”

MERKONAFHANKELIJK
“Broekhuis voert vele merken, maar 
Broekhuis Lease is totaal merkonafhan-
kelijk. Dat zit zo: wanneer je een bedrijf 

of een persoon het perfecte antwoord 
op zijn of haar mobiliteitsvraagstuk gunt, 
zonder enige beperking op te leggen 
qua voertuig of locatie voor onderhoud, 
word je vaak ook de andere services 
gegund. Tevreden Broekhuis klanten 
treden op als ambassadeur; dat is het 
geheim achter onze groei. Dit neemt 
echter niet weg dat we een heel duidelijk 
advies meegeven: waar je de leaseauto 
ook laat onderhouden, kies altijd voor 
een officiële merkdealer. Zeker met het 
oog op de alsmaar complexer wordende 
technologieën, is dit de beste plek om 
naartoe te gaan. Dat geldt in het bijzon-
der voor Broekhuis: ons doel is om alle 
Broekhuis-onderdelen in verhouding 
met elkaar te laten meegroeien, zodat we 
klanten optimaal kunnen blijven bedie-
nen op welk onderdeel dan ook. Inclusief 
persoonlijke touch. Groei is dus geen 
doel op zich. Service wél.” 

'WIJ HEBBEN ALLE 
SERVICES ONDER 
ÉÉN DAK EN DAT 
BRENGT VELE 
VOORDELEN MET 
ZICH MEE'

SERVICE 
UITGELICHT

Voorwaarden: de getoonde aanbiedingen betreffen Private Lease, zijn uiterlijk geldig t/m 31 maart 2021 en onder voorbehoud van de beschikbaarheid van 
de auto. Aan deze aanbiedingen kunnen geen rechten ontleend worden. De getoonde afbeeldingen kunnen afwijken. Bekijk het actuele aanbod online. 

Peugeot 108 
Active

vanaf  €209,- 
o.b.v. 60 maanden / 5.000 km per jaar

Fiat 500 
Lounge

vanaf  €235,- 
o.b.v. 60 maanden / 5.000 km per jaar

Fabia Combi Active 
+ Active Launch Pakket 

vanaf  €249,- 
o.b.v. 60 maanden / 10.000 km per jaar

Seat Ibiza 
Style Business Intens 

vanaf  €295,- 
o.b.v. 60 maanden / 10.000 km per jaar

Seat Leon 
Reference 

vanaf  €339,- 
o.b.v. 60 maanden / 10.000 km per jaar

Ford Focus
 Wagon ST Line X Business mhev 

vanaf  €379,- 
o.b.v. 60 maanden / 10.000 km per jaar

Kijk voor alle actuele aanbiedingen op: broekhuislease.nl

PROFITEER MET DEZE PRIVATE LEASE AANBIEDINGEN
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Ooit bedacht BMW dat het slim was om de merken BMW, MINI en  
BMW Motorrad samen te voegen in één pand, mét een duidelijke 
scheidingslijn. Dat dit anders kon ondervond Broekhuis Enschede. 

Noodgedwongen werden er waardevolle ervaringen 
opgedaan op de tijdelijke vestiging aan de Park-
weg. Het resultaat daarvan ziet u in het compleet 

vernieuwde pand aan het Spaansland, welke voldoet aan de 
laatste standaarden. Ronald van Wolfswinkel verzorgt de 
rondleiding.

LICHT, OPEN EN TRANSPARANT
“Je kunt de nieuwe showroom het beste omschrijven als licht, 
open en transparant”, beantwoordt Ronald de vraag wat de 

‘EEN KLANT KOCHT EEN 
MOTORFIETS EN KON 
VERVOLGENS NIET OM  
DE MINI HEEN’

belangrijkste highlights zijn aan zijn huidige werkplek. “Die 
transparantie zie je ook terugkomen in de witte kleurstelling 
van het pand en de aangepaste entree. Voor iedere bezoeker 
is meteen duidelijk waar de ingang is. Bovendien sta je er 
voortaan droog dankzij een grote overkapping.”

Ronald doelt daarmee op de hoofdingang van BMW, want 
ook de merken MINI en BMW Motorrad hebben een eigen 
entree. “Met als voornaamste verschil dat in de nieuwe situ-
atie de afdelingen heel natuurlijk in elkaar overlopen. Er is 

nog altijd sprake van een soort scheidingslijn, maar vrien-
delijker, groener.” Letterlijk, want ‘slechts’ de beplanting 
illustreert dat de bezoeker een andere afdeling oploopt…

GEZAMENLIJKE KLANTEN
“We kwamen erachter dat we veel meer gezamenlijke klan-
ten hebben dan gedacht. Iemand die komt voor BMW, kan 
ook interesse hebben in een MINI of motorfiets – dan wel 
andersom”, aldus Ronald. “Aan de Parkweg kwam iemand 
voor een motorfiets en kocht aansluitend een MINI Coun-
tryman. Waarom? Omdat hij daar tijdens zijn showroombe-
zoek letterlijk niet omheen kon. Vandaar dat we nu heel be-
wust de deur naar zowel MINI als BMW Motorrad hebben 
opengegooid. De fysieke deur naar de motorfietsafdeling is 
gemaakt van glas, zodat het altijd een open karakter heeft en 
mensen uitnodigt om ook hier eens te gaan kijken.”

Bart de Regt van BMW Motorrad beaamt: “Ideaal was de 
situatie in onze tijdelijke showroom niet, maar het had vanuit 
dit oogpunt zeker zo zijn voordelen. En de kruisbestuiving 
heeft meer pluspunten: nu de gebruikte motorfietsen boven 
staan, heb ik beneden meer ruimte om kleding en andere 
lifestyle-accessoires te tonen. Wat een positief effect heeft op 
de beleving én sales.”

EXTRA VOORZIENINGEN
Ondanks de sterkere verbinding, blijven de medewerkers hun 
specialisme trouw. “Dit is belangrijk, want klanten verdienen 
het om geholpen te worden door een échte merkspecialist”, 
beredeneert Bart. “Daarom vertrouwen collega’s de klanten 
regelmatig aan elkaar toe.” Ronald besluit: “We zijn nu meer 
dan ooit één huis. Tel daarbij op de extra voorzieningen en 
werkplekken welke zijn ingericht voor klanten die wachten 
op bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden. We kunnen 
niet anders dan blij zijn met Broekhuis Enschede in zijn 
nieuwe vorm.” 

BROEKHUIS BMW MINI BMW MOTORRAD ENSCHEDE

VESTIGING 
IN BEELD

MERKEN DIE ELKAAR 
VERSTERKEN

ONTDEK DE MERKEN 
VAN BROEKHUIS 
ENSCHEDE! 
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Eendagsvlieg in  
de werkplaats
Bij Broekhuis Autoschade in Harderwijk werkt een team van zo’n 20 medewerkers 

om uw autoschade vakkundig en efficiënt te herstellen. Van A tot Z regelen zij uw 

autoschadeherstel, inclusief de afwikkeling naar uw verzekeraar. “Elke week repareren wij 

60 tot 70 auto’s, van kleine tot grote schades. Onze One Day Repair afdeling draagt daar 

mooi aan bij,” vertelt Henk Top, vestigingsdirecteur van Broekhuis Autoschade Harderwijk.

IDEAAL VOOR UW AGENDA EN 
PORTEMONNEE
“De huidige autoschadeherstelmarkt 
vraagt om een efficiënt en eenvoudig 
uitvoerbaar reparatie-proces met als doel 
de reparatie zo klein mogelijk te houden. 
Hierdoor wordt het materiaalverbruik 
geoptimaliseerd en de reparatietijd van 
uw auto geminimaliseerd. Deze ‘een-
dagsvlieg’ wordt binnen een dag voor u 
gerepareerd. Ideaal voor uw agenda én 
portemonnee.” 

“In de One Day Repair (ODR) spuitcabine 
worden kleine lakschades gerepareerd 
zonder veel demontage en uitdeukwerk, 
en zonder de auto te verplaatsen. Het 
hele herstelproces voeren wij uit in één 
ruimte. Dit zorgt voor een snelle en 
efficiënte werkwijze, waardoor uw auto 
binnen 1 dag hersteld kan worden. Stel, 
u heeft een beschadiging op de hoek 
van de bumper, dan is het vaak mogelijk 
om dit in onze ODR cabine te repareren. 
De kosten vallen hierdoor vaak alleszins 
mee. Naast bumperhoeken is het ook 
mogelijk om in deze cabine schades aan 
onder andere het portier of een voor-
scherm te herstellen.”
“Naast het spuitwerk kunt u ook bij onze 
One Day Repair medewerker terecht voor 

het uitdeuken zonder spuiten dankzij de 
nieuwste technieken.  Hiermee kunnen 
wij kleine deukjes herstellen zonder deze 
te hoeven spuiten. Deukje opgelopen bij 
de supermarkt? Wij repareren moeite-
loos het deukje in de auto, zonder een ar-
beidsintensief proces wat voor een korter 
bezoek zorgt. Ofwel, lagere kosten voor 
u als klant!”

TIJD WINNEN MET DE NIEUWSTE 
TECHNIEKEN
“In onze ODR cabine is ruimte voor 2 
auto’s. De One Day Repair medewerker 
werkt hierdoor vaak aan beide auto’s 
tegelijk. Wordt de ene auto voorbewerkt 
voor de grondverf waarna deze even 
moet drogen, dan kan de medewerker 
ondertussen de andere auto aflakken. Op 
deze manier repareert hij 3 tot 4 auto’s 
per dag!”
“Wij maken op onze ODR afdeling 
gebruik van slimme technieken om ons 
werk sneller en nog beter uit te kunnen 
voeren. Hiervoor gebruiken we de 
nieuwste luchtdrogende lakproducten 
(20 °C) in combinatie met infrarooddro-
ging. Het drogen van de lak in een spuit-
cabine op 60 °C is hierdoor niet meer 
noodzakelijk, waardoor we naast tijd ook 
energie besparen.” 

“Naast deze nieuwe lak maken we ook 
gebruik van de laatste innovatie op het 
gebied van kleuren meten en kleurlak-
ken mengen. Voor het meten van alle 
autokleuren gebruiken we de Standox 
Genius IQ fotospectrometer en voor 
het mengen van de basislakpigmenten 
gebruiken we een vol-automatische 
computergestuurde meng- en doseer-
machine genaamd DaisyWheel. Veel 
technische termen die gemeen hebben 
met elkaar dat ze tijd besparen én de 
beste kleurnauwkeurigheid van uw auto 
bereiken. Zo ziet u geen kleurverschil 
tussen het gerepareerde gedeelte en de 
overige lakdelen, zonder dat we het hele 
onderdeel hebben moeten spuiten.”

IN STIJL WEER OP PAD
“Kortom, laat kleine schades niet de 
looks van uw auto beïnvloeden, maar 
kom naar onze werkplaats. Met het her-
stellen van kleine schades in onze One 
Day Repair cabine besparen we u tijd, 
waardoor u snel weer onbezorgd én in 
stijl op pad kunt zonder de hoofdprijs te 
betalen en in te leveren op kwaliteit. Een 
win-win! Mijn collega’s van Broekhuis 
Autoschade staan graag voor u klaar.” 

‘TIJD EN ENERGIE 
BESPAREN ZONDER 
IN TE LEVEREN OP 
KWALITEIT’

Wilt u een kleine schade
laten repareren? Neem contact
met ons op via: 0341 - 41 55 44

Kijk voor meer informatie op:
www.broekhuisautoschade.nl

BROEKHUIS AUTOSCHADE HARDERWIJK

SERVICE 
UITGELICHT
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Wat hebben tandpasta, 
een ontnieter en een 
stuiver gemeen? 
Ze lijken dan wel weinig met elkaar te maken te hebben, maar 

gebruik ze als slimme hulpjes voor uw auto en plots lijken 

het ingenieuze tools en kunt u zichzelf omdopen tot ware 

autotechnicus! We leggen uit hoe u met alledaagse 

producten het gebruik van uw auto kunt optimaliseren.

ONBEZORGD OP PAD DANKZIJ DE ‘PENNY-TEST’
Het juiste profiel van uw banden (minimaal 1,6 mm) zorgt dat 
uw auto optimaal grip heeft en het water snel van de banden 
afvoert. Door een stuiver tussen het profiel te houden, is de 
profieldiepte makkelijk op te meten. Hou de duim op de munt 
tot waar deze in het profiel past, vervolgens meet u het stukje 
vanaf de duim tot de rand van de stuiver op. Een diepte van 
minimaal 1,6 mm? Dan is het loopvlak van uw band nog in orde!

GEBRUIK TANDPASTA OM DE 
KOPLAMPEN SCHOON TE MAKEN
Met deze hack verwijdert u het doffe 
glazuur dat zich gevestigd heeft op de 
koplampen. Gebruik wat tandpasta 
en wrijf hier de koplampen goed mee 
in. Laat dit even inwerken en spoel 
vervolgens de tandpasta af met water. 
Even afdoen met een droge doek en u 
ziet gelijk resultaat!

DE ONTNIETER: OMRING UW 
SLEUTELS EENVOUDIG EN SNEL
Sleutels op een koningsring krijgen en 
dan vooral met kortere nagels is erg 
lastig! Nieuwe sleutelhangers zijn ook 
nog eens erg stug en daardoor lastig 
open te krijgen. Met een ontnieter 
(nietjesverwijderaar) opent u de 
sleutelring zonder moeite en schuift u de 
sleutel er gemakkelijk op of af!

EVEN ONTDOOIEN MET HANDGEL
De alcohol in desinfecterende handgel 
zorgt ervoor dat ijs ontdooit, daardoor is 
dit een perfecte oplossing voor bevroren 
sleutelgaten van uw auto. Spuit de 
handgel rechtstreeks in het sleutelgat 
zodat het snel ontdooit.

MORSEN IS VERLEDEN TIJD MET 
EEN SCHROEVENDRAAIER
Geen trechter bij de hand voor het 
vullen van de olie? Gebruik dan een 
schroevendraaier of soortgelijk product. 
Als u de olie langs de schroevendraaier 
giet, geleidt dit de olie regelrecht het 
reservoir in. Geen gesmeer of vieze 
handen meer!

HELP! WAAR IS HET 
SCHEERSCHUIM? 
Beslagen ramen... Help! Het is 
vervelend én gevaarlijk doordat uw 
zicht verslechtert op de weg en uw 
omgeving. Om dit te voorkomen kunt u 
de binnenkant van uw ruiten insmeren 
met scheerschuim en een zachte doek. 
Vervolgens even laten intrekken, om 
daarna af te nemen met een natte doek 
en dan af te drogen. Nu zullen uw ruiten 
niet meer beslaan!

WEET U HET NOG? DANKZIJ TAPE WEL! 
Auto delen met meerdere bestuurders? Bevestig tape op de 
zijkant van de stoel en op de dorpel, zodat u altijd kunt zien wat 
voor u de ideale stoelstand is. Want weet u nog waar de stoel 
ongeveer stond? Dankzij de tape kunt u zonder veel gedoe de 
stoel weer terugzetten op uw ideale positie!

EEN TELEFOONHOUDER BINNEN 
HANDBEREIK
We willen natuurlijk niet afgeleid worden 
tijdens het rijden, wel is het soms 
handig om navigatie-apps bij de hand 
te hebben. Geen telefoonhouder in de 
auto? Knoop dan twee elastiekjes aan 
elkaar en haal deze door de roostertjes 
van de airco. Er ontstaan dan twee lusjes 
waar u de telefoon gemakkelijk in kan 
bevestigen.

BEKIJK DE VIDEOS 
OM HET THUIS TE 
PROBEREN! 

CARHACKS
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ITALIAANSE WIJN, 
ZWEEDSE AUTO, 
BROEKHUIS DEAL

Arjen Rozema (38) is vestigingsdirecteur 
van Broekhuis Opel Zwolle, maar deinst er 
niet voor terug om het brede merkaanbod 
van de organisatie optimaal te benutten. 
Goede relatie c.q. fietsmaat Jorg Siebelt (41) 
kan erover meepraten: hij ontmoette Arjen 
in 2019 tijdens een vakantie in Toscane. 
Toen hij een klein jaar later op zoek ging 
naar een andere auto en uitkwam bij een 
Volvo XC60 van Broekhuis, besloot hij 
opnieuw contact met Arjen te zoeken. En 
inderdaad: ook zakelijk was er een match.

Op het moment van interviewen is het slechts enkele 
weken geleden dat Arjen zijn eerste auto aan 
‘vakantievriend’ Jorg afleverde. Er ging echter een 

heel verhaal aan vooraf: “Wij gaan al jaren naar dezelfde 
camping in Toscane, zo ook in de zomer van 2019; een 
heerlijke plek”, aldus Arjen. “Eenmaal daar leerden we Jorg, 
Leonie en hun kinderen kennen. Ze waren hier voor het eerst 
en hadden een plekje schuin tegenover ons.”

De familie Siebelt was nieuw op de camping: “Het was voor 
het eerst dat we zo’n lange tocht maakten met de caravan. 
En meteen werden we flink op de proef gesteld. De paden 
waren immers op z’n Italiaans: lekker smal. Bovendien moest 
ik een lastige bocht maken bij aankomst. Buurman Arjen 
aarzelde geen moment en sprong op om een helpende hand 
te bieden. Tijdens het manoeuvreren had hij de racefiets  
achterop de caravan opgemerkt. Arjen bleek ook van wiel-
rennen te houden. Zodoende besloten we om een keer samen 
op pad te gaan.”

VOLVO-MAN
Dit heeft Arjen geweten. Hij was vastbesloten om Jorg kennis 
te laten maken met de omgeving, maar was die dag niet in 
topvorm. “Dat heb ik nog lang moeten aanhoren”, knipoogt 
hij. Het weerhield hem er echter niet van om ’s avonds een 
goede fles Italiaanse wijn mee te nemen en te proosten op 
een geslaagde dag. “Dat was heel gezellig. Ook tussen de 
dames klikte het meteen”, laat Jorg weten. 

BROEKHUIS OPEL ZWOLLE

VESTIGING 
IN BEELD

26 27



‘DIE ORDER GUN IK  
HEM VAN HARTE!’

Eenmaal thuis hield het contact stand, al bleef dit beperkt tot 
hier en daar een appje en een connectie op LinkedIn. “Dit 
veranderde nadat ik actief op zoek ging naar een andere 
auto. Ik ben altijd wel een beetje een Volvo-man geweest, 
het zit in de familie. Een kort uitstapje naar een ander merk 
deed me des te meer beseffen dat de Volvo een zeer fijne 
auto is met dito stoelen. Bovendien wilde ik heel graag hoger 
zitten, dus viel mijn oog op de XC60. Deze R-Design uitvoe-
ring in Bursting Blue sprak me meteen aan. Een Broekhuis 
auto zag ik; die naam had ik eerder gehoord en (op Linke-
dIn) voorbij zien komen. Een telefoontje naar Arjen was dus 
al gauw gepleegd.”

SYMBOLISCH
Volgens Jorg is het gehele aankooptraject naar wens verlo-
pen. “De proefrit, onderhandelingen en aflevering aan huis: 
het was allemaal top geregeld. We hebben er meteen ook 

nog een fietstocht aan vastgeplakt. Mijn fiets stond achterin 
de garage geparkeerd en de ketting moest opnieuw worden 
gesmeerd. Arjen had duidelijk meer meters gemaakt de afge-
lopen tijd.” Arjen grapt: “De rollen waren nu omgekeerd.” 
Als dank voor de goede service nam Jorg symbolisch exact 
dezelfde Italiaanse fles wijn mee voor Arjen. Binnenkort 
wordt een familiebezoek gepland. Gewoon, voor de gezellig-
heid. En wie weet is de andere auto ook een keer aan vervan-
ging toe… Jorg: “Die order gun ik hem van harte.” 

Arjen Rozema (links) & Jorg Siebelt (rechts)

JORG SIEBELT

Het afgelopen jaar heeft gezorgd voor vele online initiatieven. Ook wij bij 
Broekhuis zijn druk bezig geweest met online optimalisaties. Maar wat bete-
kent dit voor u als klant van Broekhuis?

Om u de komende jaren optimaal en zo persoonlijk mogelijk van dienst te 
kunnen zijn, werken wij aan een volledig nieuwe website. Hierop kunt u straks 
nog gemakkelijker uw volgende auto vinden, een proefrit boeken, onderhoud 
plannen, contact opnemen met onze medewerkers en nog veel meer. 

Wist u dat wij de Broekhuis Lease website al volledig in een nieuw jasje hebben 
gestoken? Ontdek het via www.broekhuislease.nl. We kunnen niet wachten 
om www.broekhuis.nl 2.0 aan u te kunnen presenteren. Houd daarom onze 
Facebookpagina, nieuwsbrieven en uiteraard de website in de gaten voor de 
laatste updates! 

Broekhuis.nl
wordt vernieuwd!
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Frisse ideeën en een heldere blik, daarmee kunnen stagiaires, 

BBL-studenten en nieuwe collega’s Broekhuis versterken. 

Daarom zoeken wij altijd nieuw talent! Frank Zwiers (51), 

vestigingsdirecteur bij Broekhuis Autoschade Holten en Justin 

Mulders (18), leerling autospuiter, vertellen hierover. 

‘Je hebt echt eer 
van je werk!’

Leerling spuiter Justin Mulders onder toeziend oog van Henk Kettelarij

Niemand zit te wachten op autoscha-
de, behalve de collega’s van Broekhuis 
Autoschade. “Veel van de collega’s in de 
werkplaats van Broekhuis Autoschade 
Holten werken hier al sinds jaar en dag, 
met nog evenveel passie voor het vak; 
als het niet meer is”, aldus Frank. “Het 
overbrengen van deze passie op nieuwe, 
enthousiaste leerlingen doen de technici 
dan ook met veel plezier. Vaak blijkt dit 
niet alleen leerzaam voor de student 
maar ook voor de leermeester, haha.”

IS DE LIEFDE VOOR TECHNIEK 
VERLOREN?
“Helaas zien wij in de werkplaatsen en 
lezen wij in het nieuws dat jongeren nog 
maar weinig kiezen voor dit technische 
beroep. Zonde, als je het mij vraagt. 

Daarom biedt Broekhuis leerlingen de 
mogelijkheid om via een BBL-opleiding 
een diploma te behalen in dit vakgebied. 
Blij verrast was ik toen ik een open sollici-
tatie voor een BBL leer-werkplek ontving 
van Justin inclusief een mooi gevuld cv én 
portfolio van uitgevoerde klussen.”

VAN KERMISATTRACTIES TOT IN 
DE SPUITCABINE
“Vanaf jongs af aan help ik met het 
opknappen en onderhouden van ker-
misattracties als het gaat om schuur- en 
spuitwerk”, vertelt Justin. “Toen het tijd 
werd om een opleiding te kiezen, was 
de keuze snel gemaakt. Zo begon ik 
de opleiding Schadehersteller aan het 
ROC van Twente in Almelo. Dit bleek een 
erg brede opleiding, terwijl mijn echte 
passie ligt bij het autospuiten. Toen heb 
ik geswitcht van opleiding, zodat ik nu de 
opleiding tot autospuiter volg. Dit diplo-
ma wil ik als eerste op zak hebben.”

“Naast het werk in de spuitcabine vind ik 
het ook erg leuk om een auto te demon-
teren. Eigenlijk alle klusjes die bij het vak 
horen voer ik graag uit. Ook de minder 
spectaculaire klussen zoals het wassen 
van een auto horen erbij en doe ik graag. 
Zo kunnen we een herstelde én schone 
auto afleveren aan de klant. Als ik het 
eindresultaat zie, ben ik elke keer weer 
trots. Je hebt echt eer van je werk!” 

BROEKHUIS AUTOSCHADE HOLTEN

‘MIJN ECHTE  
PASSIE LIGT BIJ HET 
AUTOSPUITEN’

Net als Justin al werkend het 
vak leren? Wij zijn altijd op zoek 
naar enthousiaste en leergierige 
studenten die een (afstudeer)
stage met uitdagingen en 
doorgroeimogelijkheden zoeken. 
Wil jij mensen hoe dan ook helpen op 
een eerlijke manier en met als doel 
ze altijd thuis te laten komen? Dan 
zoeken wij jou! 

BINNEN WELK VAKGEBIED  

WIL JIJ AAN DE SLAG? 

 Broekhuis Autoschade
 Broekhuis Lease
 Dealerbedrijf Commercieel
 Dealerbedrijf Technisch
 Ondersteunende afdelingen

Kijk op werkenbijbroekhuis.nu/ 

vakgebieden-magazine voor 
alle vakgebieden en bijbehorende 
functies. Collega’s en andere 
stagiaires vertellen je graag meer 
over de mogelijkheden binnen 
Broekhuis. 

Werken en studeren 
bij Broekhuis

BROEKHUIS AUTOSCHADE HOLTEN

VESTIGING 
IN BEELD
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TRANSPORT(ERS) 
VOOR DIEREN 
IN NOOD

BROEKHUIS VOLKSWAGEN ALKMAAR

Alle aandacht van de vrijwilligers van de 
dierenambulance in Den Helder zou gericht moeten zijn 
op het redden van dierenlevens. Goed werkmateriaal 
is daarom key. Om zoveel mogelijk dieren in nood 
te kunnen helpen, heeft Sjoerd Hansum, voorzitter 
van Stichting Dierenambulance Den Helder – 
Hollands Kroon, de samenwerking opgezocht met 
Ronald Varekamp, accountmanager Volkswagen 
Bedrijfswagens bij Broekhuis Alkmaar.

Het was na vele kilometers 
en uitgevoerde reddingsac-
ties hoog tijd voor nieuwe 

dierenambulances vertelt Sjoerd. “We 
willen dat onze vrijwilligers gebruik-
maken van kwalitatief hoogwaardige 
dierenambulances. Zo begon mijn 
zoektocht naar nieuwe bedrijfswagens 
die omgetoverd konden worden naar 
dierenambulances. Zelf heb ik goede 
ervaringen met het merk Volkswagen 
en ik vind het belangrijk dat er een 
officieel servicepunt voor de ambu-
lances in de buurt van Den Helder is. 
Zo bracht mijn zoektocht mij bij de 
Volkswagen Transporter van Broek-
huis Alkmaar, waar Ronald ons op een 
prettige manier geholpen heeft. Het 
bleek zelfs dat Ronald mijn vader des-

tijds ook geholpen heeft aan een auto 
van Broekhuis, toevallig!”
Ronald: “We vinden het belangrijk om 
een mooi doel als dit te ondersteunen. 
Tijdens de vele gesprekken hebben we 
de mogelijkheden van de bedrijfswa-
gens doorgenomen én een mooie kor-
ting kunnen afspreken. Daarna konden 
we aan de slag om twee Volkswagen 
Transporters volledig om te bouwen 
naar complete dierenambulances.” 

WAAROM EEN BROEKHUIS 
AUTO?
Sjoerd: “We zochten twee ambulances 
voor onze vrijwilligers in Den Helder. 
Deze twee bedrijfswagens zijn uiteinde-
lijk geleverd door Broekhuis Alkmaar, 
maar kunnen dankzij het grote 

VESTIGING 
IN BEELD
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‘VAN VOLKSWAGEN  
TRANSPORTERS 
NAAR COMPLETE 
DIERENAMBULANCES’

RONALD VAREKAMP

netwerk van Broekhuis onderhouden 
en gerepareerd worden in de ser-
vice-vestiging in Den Helder. Daarbij 
werd er goed met ons meegedacht. 
Zo was er al veel mogelijk voor de 
ambulances af-fabriek, maar konden 
de medewerkers van Broekhuis ook 
daarna nog veel voor ons betekenen. 
Het zijn uiteindelijk twee Volkswagen 
Transporters geworden met automaat, 
zodat veel vrijwilligers hier gemakkelijk 
in kunnen rijden zonder omkijken naar 
het schakelen. Nadat de bedrijfswagens 
geleverd waren, moest er nog wel één 
en ander gebeuren. Zo hadden we 
bijvoorbeeld in de oude ambulances 

een jerrycan met een kraantje erop 
gemonteerd om de handen te wassen. 
Toen tijdens een reddingsactie bleek 
dat dit niet goed werkte, werd een goed 
werkende oplossing een eis voor de 
volgende bus. In de nieuwe ambulan-
ces is daarom een fontein gemonteerd 
waarmee de vrijwilligers schoner én 
gemakkelijker kunnen werken.”

VAN BEDRIJFSWAGEN NAAR 
DIERENAMBULANCE
Voordat de dierenambulances klaar 
zijn om aan het werk gezet te worden, 
nemen Broekhuis medewerkers de 
bussen flink onder handen. Ronald legt 

uit: "Eerst controleren wij de bedrijfs-
wagens in onze werkplaats, waarbij 
we deze technisch rijklaar maken en 
ervoor zorgen dat we aan alle wen-
sen hebben voldaan. Daarna gaan de 
bedrijfswagens naar de werkplaats van 
onze collega’s van Broekhuis Carplus. 
Zij richten de bussen efficiënt in en 
rusten de bedrijfswagens uit met onder 
andere zwaailichten, een opstap en 
andere verlichting.”

“Als laatste worden de bussen gebracht 
naar aanpassingsbedrijf Bierman 
in Nieuw-Vennep. Hier worden de 
omgetoverde bedrijfswagens ingericht 
met speciale aanpassingen zoals een 
RDW gekeurde stoel. Zijn de ambulan-
ces technisch in orde? Dan worden ze 
bestickerd in de stijl van de dierenam-
bulance en zijn ze klaar voor gebruik. 
Na de aflevering van de ambulances 
blijven ze bij Broekhuis Den Helder in 
onderhoud.”

HOE DAN OOK HELPEN
“Ik vind het mooie aan mijn vak het 
contact met andere mensen en diverse 
partijen. Er zit veel uitdaging in het 
werk en je helpt waar je helpen kan,” 
vertelt Sjoerd. “Aan ons dus de schone 
taak,” reageert Ronald, “om de vrij-
willigers van de ambulances alle hulp 
te bieden om het werk zo snel, goed en 
veilig mogelijk te kunnen uitvoeren.” 

ZO WERKT ONZE WHATSAPP SERVICE 

Tijdens onze openingstijden kunt u ons bereiken via  
0341 – 75 11 87. Sla ons nummer op onder bijvoorbeeld de 
naam ‘Broekhuis Service’. Nu kunt u Whatsappen met één  
van onze collega’s. 

Direct contact met een collega van uw Broekhuis vestiging 
opnemen? Dat kan door ons een berichtje te sturen met 
‘Automerk plaats van de vestiging AAN’, bijvoorbeeld: Ford 
Meppel AAN. Nu bent u in onze Whatsapplijst direct aan de 
juiste vestiging gekoppeld, we staan graag voor u klaar. 

Mensen thuis laten komen, dat is pas echt Broekhuis! 

U kunt ons 
nu ook 
Whatsappen

11:16

11:17

11:20

11:17

11:18

11:21

11:15

11:15

11:16

11:17

11:18

11:20

11:21

11:17

11:16

Ford Meppel AAN

Goedemorgen Broekhuis, er brandt 
een lampje in mijn auto. Kunnen 
jullie mij helpen? Groet, Henry

Bij deze

Oké bedankt. Graag!

Graag op 24 februari

Leenfiets is prima, ik woon 
in de buurt.

Prima, ben ik er rond 8 uur

Henry Versteegh

Goedemorgen Henry, bedankt voor uw bericht. U 
spreekt met Diana. Ik help u graag. Kunt u mij een 
foto sturen van het betreffende lampje? 

Bedankt voor het sturen. Ik zie dat het een accu-
storing betreft. Hiervoor raad ik u aan spoedig 
een afspraak te maken in de werkplaats om pech 
te voorkomen. Kan ik u hierbij helpen?

Helemaal goed. Wilt u in de vestiging wachten 
of beschikt u graag over vervangend vervoer? 
Voor het lenen van een vervangende auto vragen 
wij een vergoeding. Een leenfiets is gratis te 
gebruiken! 

Ik ga ermee aan de slag. Wat 
is uw volledige naam?

Dank u wel. Ik zie dat er plek is op 24, 25 en 
26 februari. Heeft u een voorkeur? 

Dat heb ik genoteerd. Hoe laat komt u de 
auto brengen? Onze voorkeur geniet tussen 
7:45 en 8:30

Broekhuis

In steeds meer auto’s bent u altijd verbonden 

met de buitenwereld. Ideaal zou zijn als u ook 

direct in contact staat met een medewerker van 

uw garage. Daarom kunt u vanaf nu direct appen 

met één van onze medewerkers via Whatsapp. 

Hoe dan ook helpen, dat doen we graag. 

SERVICE 
UITGELICHT

Matthijs Keuris 
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BROEKHUIS 
BEWEEGT 
TEXELGANGERS

Word Broekhuis
ambassadeur!

Voor ons is er geen mooier compliment dan wanneer klanten in hun omgeving positief zijn over 
Broekhuis. Onze missie ‘alles voor een enthousiaste klant’ is dan geslaagd! Uiteraard doen wij graag 

een schepje bovenop onze service door dit ambassadeurschap te belonen met een leuke attentie! 

NIEUWE KLANT AANGEDRAGEN?
Heeft u een klant aangebracht die bij ons een auto heeft gekocht of een leasecontract heeft 

afgesloten? Dan kunt u online een cadeau uitkiezen. 

WERKPLAATSBEZOEK AANGEDRAGEN?
Heeft u een klant aangebracht die in onze werkplaats is geweest voor onderhoud of reparatie?  

Dan ontvangt u een kortingsvoucher voor een werkplaatsbezoek. 

Broekhuis beweegt mensen, u ook? Word Broekhuis ambassadeur! 

Ga naar broekhuis.nl/ambassadeur

ONTVANG EEN LEUKE ATTENTIE VOOR UW ENTHOUSIASME

BROEKHUIS VOLKSWAGEN DEN HELDER

VESTIGING 
IN BEELD
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Een servicepunt als eindpunt. Althans, tot de boot 
wordt gepakt voor een oversteek naar de vakantie-
bestemming. Hoe zit dat? “Texelgangers komen om 

verschillende redenen bij onze garage terecht”, legt service 
adviseur Tom Saers uit. Hij noemt een recent voorbeeld: 
“Onlangs stond hier een jong stel uit Zuid-Holland aan de 
balie. Ze hadden een midweekje Texel geboekt, maar hoor-
den na hun laatste tankbeurt hier vlakbij een vreemd geluid 

uit hun 2,5 jaar oude SEAT Ibiza komen. De link tussen 
SEAT en VW was al gauw gelegd, doordat beide merken 
onderdeel zijn van de Volkswagen Group. Hierdoor kwamen 
ze automatisch bij ons terecht."

“We hebben deze mensen koffie aangeboden en zijn meteen 
op onderzoek uitgegaan. Het probleem: een nokkenassteller 
was losgelopen; de auto mocht geen meter verder rijden. De 

‘MIJN DUITS IS DE 
AFGELOPEN JAREN 
EEN HEEL STUK 
VERBETERD’

SERVICE ADVISEUR TOM SAERS

SEAT mobiliteitsservice werd ingeschakeld, onze collega’s 
van de SEAT vestiging in Schagen werden op de hoogte 
gesteld én wij regelden alvast vervangend vervoer. Resultaat: 
het stel heeft een heerlijke paar dagen op Texel beleefd en 
na terugkomst stond hun auto – gerepareerd en wel – klaar 
in Schagen. Onze vervangende auto konden ze aldaar in-
leveren.”

Een auto(loze) vakantie zou altijd zorgeloos moeten zijn. Wie naar 
Texel afreist loopt misschien wel de grootste kans om uitgerust 
terug te komen. Dat heeft niets te maken met het eiland zelf, 
maar des te meer met de service die men kan verwachten op het 
eindpunt van het vaste land. Welkom in Den Helder. Welkom op het 
servicepunt van Broekhuis Volkswagen!

DIENSTBAAR VOOR TOERISME EN HET LEGER
Tom heeft tal van voorbeelden waarbij vakantiegangers 
stranden bij zijn garage vanwege een lekke band of storing 
in de auto. “Laat ik het zo zeggen: Texel en omliggende 
kustgebieden zijn erg geliefd onder Duitsers. Velen komen er 
al jaren. Mijn Duits is de afgelopen jaren een heel stuk verbe-
terd.” Naast het toerisme, kan ook de nationale veiligheid op 
Broekhuis service rekenen: “Den Helder is een marinestad. 
Veel mariniers rijden in een Volkswagen Amarok. Zij en ook 
hun collega-krijgsmachten weten ons inmiddels blindelings 
te vinden voor onderhoud of reparatie.”

Behalve dat er zeer servicegericht wordt omgegaan met 
ongeplande werkzaamheden, maken vaste Broekhuis klanten 
slim gebruik van de gunstige ligging van het servicepunt. 
“Sommigen plannen bewust een trip naar Texel, gecombi-
neerd met een reguliere onderhoudsbeurt voor hun Volks-
wagen. Na de sleutels hier te hebben overhandigd stappen ze 
autoloos op de boot voor een zorgeloze vakantie. Wij zijn er 
trots op dat we daar een steentje aan mogen bijdragen.” 

VESTIGING 
IN BEELD

Stefan Koomen

Tom Saers
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‘IK HOUD 
NIET VAN 
PATSERBAKKEN’

WAT HEB JE MET AUTO’S?
Ik moet je eerlijk bekennen, ik heb er 
bar weinig verstand van. Voorheen 
reed ik Land Rover, maar sinds ik naar 
Drenthe ben verhuisd zit er geen dealer 
meer in de buurt. Ik weiger om een 
eind te rijden voor onderhoud, daarom 
ben ik verder gaan oriënteren. Ik wilde 
een veilige en degelijke auto, want ik 
zit veel op de weg. Dit bracht mij bij 
Volvo.

WAT RIJD JE PRECIES?
Het enige wat ik weet is dat hij 
€105.000,- heeft gekost, dus het zal wel 
een goede zijn. Alle toeters en bellen 
zitten erop. Ook een schuifdak; dat 
vind ik belangrijk, want ik rook sigaar 
in de auto. Een beetje extra ventilatie 
kan dus geen kwaad. Zeker als je ook 
nog met 3 rokende muzikanten onder-
weg bent tijdens een theatertour. Dit is 
exact de reden waarom ik mijn vorige 
Volvo XC90, zonder schuifdak, heb 
ingeruild op een nieuwe. Bij Broekhuis.

HOE LANG BEN JE KLANT BIJ 
BROEKHUIS?
Ik ben ongeveer 2 jaar klant bij Broek-
huis in Assen. Dit is mijn eerste Broek-
huis auto en die bevalt mij uitstekend. 
Ik vind het een heel prettig bedrijf en ik 
word er altijd keurig geholpen. De ver-
koper die mij deze XC90 heeft aange-
smeerd is ook fijn in de omgang. Je kent 
me een beetje, maar ik heb niets op 
deze club aan te merken – enkele me-
dewerkers en klanten hebben zelfs een 
VI-uitzending kunnen bijwonen. Het 
enige speciale verzoek dat ik ten tijde 
van de bestelling had was om een blan-
co kentekenplaathouder te monteren. 
Ik voel er niets voor om een rijdende 

‘HIJ HEEFT 
€105.000,-  
GEKOST, DUS 
HET ZAL WEL 
EEN GOEDE ZIJN’

JOHAN DERKSEN

reclamezuil te zijn voor welke garage 
dan ook. Daarnaast heb ik slechte 
ervaringen met reclame op een auto; in 
het verleden werden ze er weleens om 
vernield door voetbalhooligans.

WAAROM DE VOLVO XC90?
Mijn vorige XC90 heb ik laten uitzoe-
ken door Wilfred Genee die destijds 
goede contacten had met Volvo Ne-
derland. Dat uitzoeken heeft hij goed 
gedaan, op het schuifdak na dus. Volvo 
sprak mij aan omdat ik graag hoog 
wilde zitten en veiligheid belangrijk 
vind. Je wordt toch wat ouder en dan 
kan een beetje extra blik om je lijf geen 
kwaad. Bovendien heb ik ooit ergens 
gelezen dat de Volvo een veilige auto is.

Verder hecht ik waarde aan comfort 
en kwaliteit, zonder dikdoenerij. In 
mijn kringen tel je pas mee als je in 
een patserbak rijdt, maar daar houd ik 
absoluut niet van. Ik heb lang haar, dus 
als je dan in zo’n auto gaat zitten maak 
je al gauw een verkeerde indruk. Kruip 
je met mijn kapsel achter het stuur van 
een Volvo, dan word je eerder gezien 
als een kunstenaar – en dat is prima. 

MIJN 
BROEKHUIS 
AUTO
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Broekhuis 
Autoverhuur
Met ruim 400 auto’s in het bezit was een auto huren bij Broekhuis 

Autoverhuur nog nooit zo persoonlijk én passend! Collega’s Jolanda en Kim 

vertellen u er graag over. “We zien steeds weer andere redenen voor het 

huren van een auto of bedrijfswagen. Met onze auto’s kunnen we iedereen 

van dienst zijn,” begint Jolanda Oosterbaan, projectmedewerker bij 

Broekhuis Autoverhuur. 

“We verhuren al zo’n 30 jaar auto’s en 
bussen. Destijds is dit begonnen met 
de vraag naar vervangend vervoer voor 
de klanten in onze dealervestigingen. 
Hiervoor hadden wij enkele auto’s in 
bezit die stilstonden op het moment dat 
er geen vervangend vervoer nodig was. 
Het vullen van deze tijd was eigenlijk vrij 
simpel: we gaan de auto’s en bedrijfswa-
gens verhuren.” 

VOOR IEDER WAT WILS
“Doordat we een groot aantal auto’s en 
bedrijfswagens in onze vloot hebben, 
kun je bij ons om diverse redenen een 
passend voertuig huren. Een bankstel 
verhuizen met een fijne hatchback is een 
flinke uitdaging, maar met één van onze 
bestelbussen een eenvoudige klus. Of 
bijvoorbeeld op vakantie gaan met het 
hele gezin, dan is een ruime stationwa-
gen geen overbodige luxe.” 

“Reist u in de stad gebruikelijk met de 
fiets of de tram, dan kan een compacte 
hatchback ideaal zijn voor een week-
endje weg. De SUV’s of busjes worden 
dan weer vaak gehuurd door sportver-
enigingen die in het weekend een ruime 
poolauto nodig hebben. Vrijwel alles is 
mogelijk, en dan hebben we het nog niet 
eens over de kleur, uitvoering, transmis-
sie en andere opties die men kan kiezen. 
Niks is te gek, bijna alles is mogelijk!” 

VAN EEN UUR TOT TWEE JAAR
“We kunnen alle auto’s en bussen zowel 
op de particuliere als de zakelijke markt 
inzetten. Voor een uur, een dag, een 
weekend of zelfs 30 dagen. Met onze tak 
‘Shortlease’ kun je zelfs voor meerdere 
jaren een voertuig huren. Zo zit je niet 
aan een leasecontract vast, maar kun je 
na de eerste maand het contract al per 
dag opzeggen,” legt collega Kim Bram-

‘FLEXIBILITEIT, EEN PERSOONLIJKE 
AANPAK, KWALITEIT ÉN STANDAARD  
LAGE PRIJZEN GEGARANDEERD’

AL RUIM 30 JAAR

mer, senior accountmanager bij Broek-
huis Autoverhuur uit. “Met shortleasen 
en huren bieden we mobiliteit zoals je 
dat wenst. Flexibiliteit, een persoonlijke 
aanpak én kwaliteit gegarandeerd. En 
dat voor standaard lage prijzen. We 
verhuren al een Volkswagen up! vanaf 
€15 per dag, incl. BTW. Daarbij profiteer 
je regelmatig van actietarieven, waarbij 
je extra voordelig ’s avonds of in het 
weekend kunt rijden.”

SHORTLEASEN EN HUREN VULLEN  
ELKAAR AAN
Op de vraag of shortleasen en huren 
elkaar in de weg zitten heeft Kim ook ant-

woord: “Zeker niet! Het blijkt dat beide 
diensten elkaar goed aanvullen waardoor 
we optimale service kunnen bieden aan 
onze klanten. Shortlease is bijvoorbeeld 
ideaal voor een medewerker die op 
projectbasis werkt. Waarbij zijn collega 
enkel voor een dag een bedrijfswagen 
nodig heeft, dan huurt hij deze eenvou-
dig bij ons. Komt de shortlease-auto 
terug bij ons na het contract? Dan kunnen 
we deze weer inzetten voor vervangend 
vervoer van één van onze dealervesti-
gingen, het verhuren van de auto of voor 
het volgende shortlease-contract. En zo 
werkt het ook met de gehuurde bedrijfs-
wagen.” 

Kim brammer

Jolanda Oosterbaan

Het verhuren van mobiliteit zit bij 
ons in het DNA. Zelf ervaren? Op het 

eerste huurcontract ontvangt u nu  

10% kennismakingskorting op 
vertoon van dit magazine. 

Kennismaken met Shortleasen.nl?  
Op vertoon van dit magazine 

ontvangt u op het eerste 

shortlease-contract 5% korting! 

Online oriënteren kan via: 
broekhuisautoverhuur.nl. Liever 

direct contact opnemen om de 
mogelijkheden te bespreken?  
Neem contact met ons op via  

072 - 541 07 10. 

Probeer onze 
dienstverlening met 

een leuke korting! 

SERVICE 
UITGELICHT
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SAMENWERKING  
WAAR JE (ZONNE-) 
ENERGIE VAN KRIJGT
Broekhuis beweegt mensen. Het liefst zo efficiënt en duurzaam 
mogelijk. In de ideale wereld zouden we allemaal op zonne-energie 
rijden, maar die realiteit lijkt nog ver weg. Of toch niet?

Mark van Eijk, Marketing & Communicatie Manager (links) Camiel Lemmens, Marketing & Events (rechts)

Solar Team Twente houdt zich bezig met het voortbe-
wegen van de mens op de meest milieuvriendelijke 
manier. Wie wel van een uitdaging houdt, innovatie 

toejuicht en endurance racing in zijn of haar bloed heeft, 
kan niet om de tweejaarlijkse Solar Challenge heen: een 
ruim 3.000 km durende tocht dwars door Australië waarbij 
de knapste koppen ter wereld tegen elkaar strijden met het 
meest efficiënte voertuig – op zonne-energie. Voor Broekhuis 
reden om op te treden als één van de belangrijkste sponsoren 
van het team uit Twente.

WINST BINNEN HANDBEREIK
Elk deelnemend team van de Solar Challenge is opgebouwd 
door een groep van technisch uitstekend onderlegde studen-
ten. Hierop vormt Team Twente allerminst een uitzondering. 
2019 was de laatste keer dat de beroemde race van Darwin, 
via Alice Spring naar Adelaide door tientallen zonnewagens 

werd verreden. En nog nooit zat Team Twente zó dichtbij 
de winst als toen. Een crash liet die droom uiteenspatten. 
Althans, voor dat moment, want de initiators zijn meer vast-
besloten dan ooit om hun kwaliteiten aan de wereld te tonen. 
In 2021 moet het gaan gebeuren! Echter, wie het studenten-
leven een beetje kent, weet ook dat elke euro een paar keer 
wordt omgedraaid. En dus zijn sponsoren hard nodig om het 
hightech wereldje een flinke boost te geven…

VAN ION NAAR E-208
Met Broekhuis had de voorganger van Remco Hoen, Ac-
countmanager bij Solar Team Twente, goed beet. En daar 
plukt de 20-jarige nu nog steeds de vruchten van. Chris 
Boensma (37), vestigingsdirecteur bij Broekhuis Peugeot 
in Enschede, vertelt hoe hij en Team Twente met elkaar in 
contact kwamen: “Acht jaar geleden werd Broekhuis Peugeot 
benaderd voor een mogelijke samenwerking. 
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Op dat moment hadden we net de iOn gelanceerd, Peugeot’s 
eerste volledig elektrisch aangedreven auto. Aanvankelijk 
leek het daarom een goed idee om de sponsoring vanuit het 
merk uit te dragen. Echter, omdat het een regionaal team 
betreft, bleek de connectie met een dealernetwerk uit de 
regio toch logischer. Het is ongekend in wat voor stroomver-
snelling de ontwikkeling van de elektrische auto sindsdien 
is gegaan. Met als resultaat dat we tegenwoordig een hele 
mooie Peugeot e-208 ter beschikking kunnen stellen aan 
Solar Team Twente.”

PROMOTIEBEELDEN
Chris nam tijdens zijn opleiding de elektrische auto als 
afstudeerproject; daarmee is de techniek hem allesbehalve 
vreemd. “De technologie heeft mij altijd al geïntrigeerd. Aan 
het rijden met een elektrische auto kan ik heel goed wennen; 
het comfort, de souplesse en acceleratie: het is een unieke be-
levenis.” Ook Remco neemt regelmatig plaats in de elektri-
sche 208. “Als het even kan, neem ik meteen de Peugeot van 

‘HET COMFORT, DE 
SOUPLESSE EN 
ACCELERATIE: HET IS 
EEN UNIEKE BELEVENIS.’

Broekhuis mee naar afspraken. Daar zijn overigens promo-
tiebeelden van, gemaakt voor social media doeleinden. Het is 
gewoon een hartstikke mooie wagen: relaxed, fijn, rustig; een 
geweldige ervaring!”

KENNISOVERDRACHT = KEY
Met hetzelfde enthousiasme voert Remco zijn dagelijkse ta-
ken uit als Accountmanager, waarbij hij naast het onderhou-
den van partnercontacten, ook deelneemt aan het Marketing 
& Communicatie Team. “Ik heb er zelfs mijn studie Biome-
dische Technologie aan Universiteit Twente anderhalf jaar 
lang voor ‘on hold’ gezet. Dat geldt overigens voor iedereen 
die actief aan dit project meewerkt. Zodoende wordt er elke 
twee jaar een ander team aangesteld om zich met de Solar 
Challenge bezig te houden. Hoe leuk ik dit dus ook vind, het 
is van tijdelijke aard. Daarom is kennisoverdracht ‘key’.”
Net zo tijdelijk is de houdbaarheidsdatum van de zonnewa-
gen. “Je zou denken dat het efficiënter is om het voertuig elke 
twee jaar te evolueren, zij het niet dat de organisatoren van 

de Challenge steeds weer nieuwe regels verzinnen waardoor 
je vrijwel vanaf een blanco vel papier opnieuw kunt begin-
nen met ontwerpen. Belangrijkste reden hiervoor is dat we 
getriggerd raken om te blijven innoveren en steeds weer met 
iets nieuws te komen wat nóg beter, sneller én efficiënter is. 
Wat dat betreft zou je de vergelijking kunnen trekken met de 
Formule 1.”

DUURZAME SAMENWERKING 
Klinkt goed natuurlijk, mobiliteitspartner zijn van één van 
de sterkste World Solar Teams. Maar de samenwerking is 
duurzamer dan dat. “Broekhuis is altijd op zoek naar jong 
talent en komt daarom graag in contact met de studenten. 
Het is dus een wisselwerking”, aldus Chris. “Daarnaast zijn 
de sponsoren van team Twente nauw met elkaar verbonden. 
Behalve dat we voor de activiteiten in Nederland een auto ter 
beschikking stellen, vormen we samen met alle partners één 
front tijdens evenementen en bijeenkomsten die duurzame 
mobiliteit promoten. We helpen dus de studenten, maar ook 

ons eigen netwerk.” Remco bevestigt: “Het is belangrijk dat 
dit thema onder de aandacht komt en blijft. Vandaar dat we 
medescholieren proberen te enthousiasmeren en inspireren 
door middel van voorlichting. Het gaat immers niet goed met 
het klimaat. Dit is onze manier om een steentje bij te dragen 
aan een duurzamere toekomst.”

GEHEIM RECEPT
Op de vraag of er ook een geheim recept is voor het bouwen 
van de beste zonnewagen uit het veld, antwoordt Remco met 
een lach: “Die is er zeker, maar kan ik hier niet vertellen.” 
Hij heeft 18 collega’s die hem dat niet in dank zouden afne-
men, zó competitief is de World Solar Challenge. Nederland 
is opvallend goed vertegenwoordigd én succesvol gebleken in 
de strijd der zonnewagens. Tot op heden ontbreekt de num-
mer 1 positie nog in de erelijst van Team Twente. Remco is 
erop gebrand om dit keer te laten zien wat ze écht in huis 
hebben: “Oktober 2021 staat dik gearceerd in de agenda. 
Wel of geen corona, onze auto zal klaar zijn.” 

BEKIJK HIER DE 
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‘WIJ BELOVEN U 
RECHT IN DE OGEN 
TE KIJKEN’

TRANSPARANTE WERKWIJZE
Transparantie, dat is wat wij beloven als 
u naar onze werkplaats komt. Zo voeren 
wij onderhoud en reparatie enkel uit 
wanneer dit echt nodig is. Daarbij geven 
wij altijd eerlijk advies en maken we 
duidelijke afspraken door voorafgaand 
aan de werkzaamheden een kostenindi-
catie af te geven. Daarnaast worden bij 
een aantal merken foto’s vooraf gestuurd 
van de te vervangen onderdelen. Ook 
kunnen wij op uw verzoek de vervangen 
onderdelen bewaren, zodat wij die kun-
nen laten zien en toelichten als u de auto 
op komt halen. 

VAKKUNDIGE, SNELLE EN 
TREFZEKERE SERVICE
U kunt in onze werkplaats rekenen op 
vakkundige, snelle en trefzekere service, 
doordat onze technici merk-specialistisch 
opgeleid zijn en de werkzaamheden 
uitvoeren met specialistische apparatuur. 
Doordat we reparaties vaak sneller kun-
nen uitvoeren dan niet gespecialiseerde 
bedrijven, kunnen we deze reparaties 
ook vaak goedkoper uitvoeren. Daarbij 
heeft u garantie op alle werkzaamheden 
die wij uitvoeren en op alle originele on-
derdelen die tijdens de werkzaamheden 
gemonteerd zijn. 

‘WIJ BELOVEN U 
HOE DAN OOK TE 
HELPEN’

GRATIS PECHHULPSERVICE
Komt u onverhoopt onderweg met pech 
langs de weg te staan? Dan kunt u reke-
nen op onze pechhulpservice. Indien u 
onderhoud laat uitvoeren bij Broekhuis 
kunt u kosteloos vertrouwen op onze 
mobiliteitsservice tot de volgende onder-
houdsbeurt. Dit maakt een apart abon-
nement met de bijbehorende kosten op 
pechhulpservice overbodig.  

SOMS KUNNEN ALTERNATIEVE 
ONDERDELEN INTERESSANT 
VOOR U ZIJN
Dankzij ons officiële dealerschap kunnen 
wij u onderhoud en reparatie bieden vol-
gens fabrieksvoorschriften. Bij duurdere 
reparaties kan het soms voordeliger zijn 
om universele of gebruikte onderdelen 
te gebruiken. Indien mogelijk bieden wij 
u dit alternatief aan. Als het reparatiebe-
drag tegenvalt, mag u hier ook altijd naar 
vragen bij onze service adviseurs. Wij 
denken graag mee in goed en betaalbaar 
onderhoud. 

Als klant van Broekhuis kunt u rekenen op kwaliteit en specialistische vakkennis 

doordat wij officiële dealer zijn van 13 automerken, 5 bedrijfswagen merken 

én een motormerk. Dagelijks werken wij hard aan ons doel ‘alles voor een 

enthousiaste klant’ door te investeren in de toekomst. Zo kunnen we u ook 

morgen onbezorgde mobiliteit bieden. Maar waarom kiest u voor onderhoud bij 

de dealer? We leggen het u graag uit aan de hand van drie beloften die wij u doen. 

SOFTWARE-UPDATES KOSTELOOS 
UITGEVOERD
Toenemende Europese eisen, elektrifi-
catie en zaken als connectiviteit maken 
dat voertuigen steeds geavanceerder 
zijn. Daarom volgen onze medewerkers 
continu opleidingen en cursussen zodat 
ze altijd op de hoogte zijn van de laatste 
ontwikkelingen en kwaliteitseisen. Hier-
van profiteert u, doordat wij software-
updates vanuit de fabriek tijdens het 
onderhoud kosteloos uitvoeren. Dankzij 
deze updates blijft uw auto zo veilig, 
zuinig én schoon mogelijk functioneren, 
wat dan weer bijdraagt aan een positief 
effect op het gebruik en levensduur van 
uw auto. 

DIRECT EN ONGEMERKT 
TERUGROEPACTIES UITVOEREN
Ook kunnen wij snel schakelen wanneer 
de fabrikant een fout in de fabricage van 
uw voertuig constateert. Dit wordt een 
terugroepactie of recall genoemd en is 
altijd gratis voor u als klant.  Sommige 

recalls dienen zo spoedig mogelijk door 
de dealer uitgevoerd te worden vanwege 
de veiligheid van de inzittenden, in dat 
geval ontvangt u een brief over de terug-
roepactie. De meeste terugroepacties 
kunnen wij vaak verhelpen zonder dat 
u daarvan hinder ondervindt. Doordat 
deze altijd kosteloos zijn, kunnen wij 
recalls onmiddellijk uitvoeren wanneer 
uw auto al bij ons in de werkplaats staat 
voor een andere afspraak. Nemen deze 
werkzaamheden extra tijd in beslag, dan 
nemen wij vooraf uiteraard eerst contact 
met u op.

‘Hoe kunnen wij u onbezorgde  

mobiliteit bieden?’

KOM NAAR ONZE WERKPLAATS
Maak nu een werkplaatsafspraak en laat 
ons uw voertuig in topconditie houden! 
broekhuis.nl/werkplaatsplanner

UW VOORDEEL OP EEN RIJ

  Wij bieden een transparante 
werkwijze

  Merk-specialistische 
monteurs werken volgens 
fabrieksvoorschriften met 
originele onderdelen

  Dankzij speciale apparatuur 
wordt een diagnose snel en 
trefzeker gesteld en opgelost

  Garantie op originele 
onderdelen en werkzaamheden

  Gratis pechhulp 

  Kosteloos software-updates 
om de levensduur van uw auto 
te verlengen en om de auto zo 
veilig, zuinig en schoon mogelijk 
te laten functioneren

  Terugroepacties zijn kosteloos 
en worden snel en vaak zonder 
hinder uitgevoerd

‘WIJ BELOVEN U THUIS  
TE LATEN KOMEN’

Waarom onderhoud 
bij de dealer? 
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JONG VAN GEEST
“Elkaar helpen en een ander het gevoel 
van thuiskomen geven kan al met een 
klein gebaar. Zo brachten meneer en 
mevrouw Van Straalen een Opel Kadett 
van hun inmiddels overleden vader naar 
onze werkplaats. Vader had hem in 1986 
nieuw gekocht in Nieuwekerk aan de 
IJssel, waarna meneer en mevrouw Van 
Straalen de auto in 1998 overnamen. 
Hoewel 12 jaar oud, bleek de wagen 
met 56.000 op de teller nog een ‘jong 
ding’ van geest. Hun vader was meer een 
liefhebber van fietsen, dus de kilometers 
werden niet met de Kadett gereden.”

IN ERE HERSTELLEN
“Toen meneer en mevrouw de auto 
overnamen, wilden ze hem qua uiterlijk 
in ere herstellen. Zo waren het dak en de 
motorkap eerder al eens gespoten, maar 
inmiddels dof en grauw geworden. Tijd 
voor ons om het spuitpak aan te trekken 
en aan de slag te gaan. Hiervoor hebben 
wij speciale technieken in huis waardoor 
er geen kleurverschil te zien is na het 
spuiten. We spraken af dat we naast het 
dak en de motorkap ook de voorscher-
men zouden vernieuwen. Uiteindelijk 
hebben we enkel de achterklep niet 
gespoten, haha.”

U een gevoel van thuiskomen laten ervaren in onze vestingen, 

dat zit in het DNA van iedere Broekhuis medewerker. Zo ook in 

het DNA van Bauke Alkema, vestigingsdirecteur van Broekhuis 

Autoschade Zwaag. “Niets is onmogelijk bij Broekhuis”. 

“Wat me bijblijft van deze opdracht, is 
dat meneer Van Straalen een speciale 
wens had. Zo hoopte hij mee te mogen 
kijken in de spuitcabine terwijl onze col-
lega de auto zou spuiten. Een uitzonde-
ring maakten we graag, waarop meneer 
gehuld werd in een spuitoveral, hand-
schoenen en een gloednieuw masker. 
Zo kon hij, op gepaste afstand, samen 
met de spuiter de cabine in. Een heus 
kijkje in de 'spuit'keuken van Broekhuis.

 De auto werd gespoten en bewerkt,  
waarna de Opel Kadett in een nieuw jasje 
met een tevreden familie Van Straalen 
meeging naar huis. Weer een enthousi-
aste klant geholpen, daar doen we het 
voor. Niets is onmogelijk bij Broekhuis!” 

Mensen thuis 
laten komen

'MENEER HOOPTE MEE 
TE MOGEN KIJKEN IN DE 
SPUITCABINE; WE MAAKTEN 
GRAAG EEN UITZONDERING'

BROEKHUIS AUTOSCHADE ZWAAG

VESTIGING 
IN BEELD
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No business 
like Broekhuis 
business
In een wereld waar we continu op zoek zijn naar meer efficiency – de juiste 

dingen doen binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek – neemt het verlangen naar 

ontzorging toe. Want hoe fijn is het als je als ondernemer nergens anders over hoeft 

na te denken dan je eigen business? Broekhuis Zakelijk maakt het mogelijk.

HET GEMAK VAN ALLES ONDER 
ÉÉN DAK
Met de totaaloplossingen van Broekhuis 
Zakelijk wordt uw mobiliteitsvraagstuk 
van A tot Z verzorgd. Dat wil zeggen: van 
aankoop tot aan aflevering én daarna. 
“Hét voordeel van onze organisatie is 
dat we een alles onder één dak principe 
hanteren”, aldus Reinier Imminkhuizen, 
Manager Broekhuis Bedrijfswagens. 
“Onze dienstverlening omvat zaken als 
de verkoop van verschillende merken 
(bedrijfs)wagens, leasing en financierin-
gen, ombouw en inrichting, onderhoud 
en schadeherstel, wagenparkbeheer en 
meer. De synergie tussen de Broekhuis 
afdelingen maakt dagelijks het verschil 
en is lokaal bij elke dealervestiging 
inzetbaar.”

EÉN CENTRAAL AANSPREEKPUNT
Reinier licht toe: “Het is mooi als je een 
pakket aan services presenteert, waarbij 
de afdelingen Broekhuis Business Servi-
ces, Broekhuis Bedrijfswagens, Broek-
huis Carplus (bedrijfswageninrichting), 
Broekhuis Lease, Broekhuis Autoverhuur 
& Shortlease en Broekhuis Wagenpark-
beheer samenwerken als een geoliede 

machine.  Onder de paraplu van Broek-
huis Zakelijk vormen deze betrokken 
afdelingen samen een eenheid en stre-
ven we een gezamenlijk doel na: totale 
ontzorging van de klant. Transparantie is 
daarbij het toverwoord. Daarom hante-
ren we één en hetzelfde aanspreekpunt 
gedurende het hele aankoopproces.”

GÉÉN OMKIJKEN NAAR
Ter verduidelijking neemt Reinier ons 
mee in het traject dat wordt doorlopen: 
“Een bezoek aan de lokale dealer is 
meestal het startpunt. Na een grondige 
inventarisatie van de behoeften, schetst 
de regionale accountmanager een 
concept van het samenwerkingsvoorstel. 
Dit is altijd maatwerk, want geen klant is 
hetzelfde. Na het configureren van de 
wagen en financieringsvorm, wordt de 
bestelling ingepland bij onze Carplus 
afdeling voor eventuele ombouw en 
inrichting achteraf. Daarna volgt de afle-
vering. Al met al een compleet logistiek 
proces, waarbij elk onderdeel perfect 
op elkaar moet worden afgestemd en zo 
min mogelijk tijd in beslag mag nemen. 
Immers, aan het eind van de rit willen we 
de klant totaal ontzorgen. 

‘DE AFDELINGEN WERKEN 
ALS EEN GEOLIEDE 
MACHINE SAMEN’

SERVICE 
UITGELICHT

BROEKHUIS ZAKELIJK
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In 1932 start Hendrikus Broekhuis in Bar-
neveld met het familiebedrijf 'Broekhuis'. 
Met de verkoop en het onderhoud van au-
tomobielen maakte hij zijn eerste stappen 
als autodealer. Grootvader Broekhuis wist 
toen al hoe hij zaken aan wilde pakken. 

"Hoge en constante kwaliteit van produc-
ten en betrouwbare en correcte benade-
ring van klanten," was het motto waarmee 
hij een solide basis heeft gelegd voor een 
organisatie die uit zou groeien tot een van 
de grotere dealerbedrijven in Nederland.

In 1968 treedt schoonzoon Wim Remijn toe tot de onderneming en 
bouwt deze verder uit. Beginnend met een tweede vestiging in Ermelo 
volgt later ook een vestiging in Harderwijk. 

Daarnaast ontstaan er onder zijn leiding activiteiten op het gebied van 
leasing, schadeherstel en bedrijfswageninrichting. Hierdoor profiteren 
klanten sindsdien bij Broekhuis van een heuse one-stop-shopping 
filosofie. Ook is het Wim Remijn die de bekende tekst 'EEN BROEKHUIS 
AUTO' op de kentekenplaathouder invoert. 

Vanaf eind jaren ‘80 doet de derde generatie 
geleidelijk zijn intrede in het familiebedrijf. In 
1994 neemt Jaco Remijn de directie over van zijn 
vader. De onderneming, met op dat moment 
2 dealerschappen en circa 120 werknemers, 
groeit in de daarop volgende jaren verder. 
Niet alleen op de Veluwe, maar inmiddels in 
heel Midden-, Oost- en Noord-Nederland is 
Broekhuis present; overal vindt u vestigingen 

van Broekhuis.

Op dit moment is Broekhuis met circa 51 
vestigingen, 13 schadeherstelbedrijven en 
meer dan 1500 werknemers een betrokken 
partner in mobiliteit voor zowel de zakelijke als 
de particuliere klant. De dagelijkse drijfveer 
is en blijft: niet de auto, maar juist de mens in 
en achter de auto. Onze ambitie is alles voor 
een enthousiaste klant. Met deze belofte halen 
wij het beste uit onszelf naar boven zodat u 
onbezorgd mobiel blijft. Nu en in de toekomst!

BROEKHUIS BEWEEGT MENSEN SINDS 1932

Hoe het allemaal  begon...

1e generatie 
1932 - 1968

2e generatie 
1968 - 1994

3e generatie 
1994 - heden

1968 19871984 1989

SCHOONZOON WIM REMIJN 
TREEDT TOE EN BOUWT 
BROEKHUIS VERDER UIT

START BROEKHUIS 
AUTOSCHADE

START BROEKHUIS LEASE START BROEKHUIS CARPLUS 
(BEDRIJFSWAGENINRICHTING) 

1994 2005 20182001 2017

ZOON JACO REMIJN NEEMT 
HET STOKJE OVER ALS 
ALGEMEEN DIRECTEUR

START BROEKHUIS 
BUSINESS SERVICES

START BROEKHUIS 
AUTOVERHUUR

START BROEKHUIS 
VERZEKERINGEN

START BROEKHUIS IMPORT 
VIA HET OCCASION 

INKOOPCENTRUM

Sinds 1932 zijn wij als Broekhuis erg gegroeid, wel zijn we altijd een familiebedrijf gebleven

waarbij de mens in en achter de auto onze drijfveer is. Optimaal ontzorgen met een 

persoonlijke aanpak; dat is ons doel. Broekhuis beweegt mensen al 88 jaar lang en wil dat ook 

in de toekomst doen. Hiervoor ontwikkelen wij ons elke dag, om onze services en

diensten te optimaliseren voor u. Zo zagen de afgelopen 88 jaar eruit!

START BROEKHUIS ALS 
UNIVERSEEL AUTOBEDRIJF

START VERKOOP DAF TRUCKS 
& PERSONENWAGENS DOOR 

ZOON GERT BROEKHUIS

1932 1958
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Meer dan 3.000   occasions
UIT VOORRAAD LEVERBAAR

MZ-GG-63

J-329-NH

KP-007-H

H-799-KB

K-009-JX

G-606-NK

J-988-RS

K-881-PJ

J-447-LD

J-078-SN

Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
Automaat • 5 deuren  • Virtual Cockpit • Fabrieksgarantie  
• R-Line exterieur

2020 • 3.013 km • Benzine

€ 51.700,-
BMW R 1200 GS 
Handgeschakeld • 6 versnellingen •  ABS Integral • Boordcomputer
• RVS uitlaatsysteem verchroomd

2011 • 69.238 km • Benzine

€ 9.490,- Volvo XC60 B5 GT R-Design
Automaat • 5 deuren  • Park Assist Pack • 21 inch lichtmetalen velgen  
• Intellisafe Pro Line

2020 • 4.112 km • Benzine

€ 67.950,-
SEAT Ibiza 1.0 Eco TSI Style Connect 
Handgeschakeld • 5 deuren • Cruise Control• 15 inch lichtmetalen velgen  
• Parkeersensoren achter

2016 • 82.101 km • Benzine

€ 10.400,-
BMW 540i xDrive
Automaat • 4 deuren • Head-up Display • Schuifdak 
• Verwarmbare voorstoelen

2019 • 22.708 km • Benzine

€ 74.900,-
ŠKODA Octavia Combi
Handgeschakeld • 5 deuren  • LED verlichting • DAB ontvanger  
• Warmtewerend glas

2020 • 7.109 km • Benzine

€ 28.900,- Audi e-tron 55 quattro
Automaat • 5 deuren • Automatische dimlichten • 21 inch lichtmetalen 
velgen • Warmtewerend glas

2018 • 3.989 km • Elektrisch

€ 80.950,-
Opel Insignia Grand Sport 1.5 
Handgeschakeld • 5 deuren • DAB ontvanger • Matrix LED koplampen 
• Rijstrooksensor met correctie

2020 • 5.124 km • Diesel 

€ 35.400,- Range Rover Sport 2.0 P400e
Automaat • 5 deuren  • Drive Pack • Connected Services
• Keyless entry

2019 • 14.685 km • Benzine/Elektrisch

€ 94.800,-
Peugeot e-2008 
Automaat • 5 deuren • Volledig elektrisch (8% bijtelling)  
• Fabrieksgarantie • Parkeersensoren voor en achter

2020 • 4.558 km • Elektrisch

€ 42.900,-   GEINTERESSEERD?   
Bekijk ons actuele aanbod en boek een proefrit via: broekhuis.nl/occasions
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SCHAGEN UNITED 6
“Op de foto ziet u het team van voetbalclub Schagen Uni-
ted 6. Dit team bestaat voornamelijk uit jongeren tot en 
met 25 jaar die allemaal uit Schagen komen. Ze voetballen 
wekelijks op het veld, midden in het centrum van de stad. 
Langs het veld komen mensen samen om het team aan te 
moedigen en elkaar te ontmoeten. 

De vereniging is in 2019 ontstaan uit een fusie tussen de 
voetbalverenigingen vv SRC en VV Schagen. De twee 
clubs hebben een rijke historie en bestonden al 100 jaar 
naast elkaar. Dankzij de fusie speelt de vereniging een 
grote sociale rol in Schagen. Het is meer dan enkel voet-
ballen, de club doet het voor en met elkaar. Van een com-
pliment geven is nog nooit iemand slechter geworden. 

Een mooie club die wij als Broekhuis graag steunen met 
het Broekhuis Clubbonus programma. Zo kan de vereni-
ging ook de komende jaren een club blijven voor ieder-
een.”

Paul Lenting 
Vestigingsdirecteur Broekhuis Schagen

HONK- EN SOFTBALVERENIGING KINHEIM
“Toen de Haarlemse Honk- en Softbalvereniging Kin-
heim van het Broekhuis Clubbonus programma hoorde, 
waren we direct enthousiast. Het win-win en partnership 
concept past bij onze sport, waar binnen een hecht team 
van 9 spelers ruimte is voor grote individuele verschillen 
en waar langs het veld generaties elkaar ontmoeten in hun 
liefde voor het spel. 

In 2019 zijn we de samenwerking aangegaan, wat ons 
in het eerste jaar al € 600,- extra heeft opgeleverd. Deze 
financiële ondersteuning is voor onze vereniging van 
onschatbare waarde, omdat het helpt de continuïteit van 
basisvoorzieningen te waarborgen, maar ons ook in staat 
stelt af en toe wat extra’s te doen. 

We bedanken Broekhuis voor de steun in ons streven naar 
het bouwen aan een bloeiende club, hetgeen essentieel 
is voor nieuwe sportieve prestaties, betrokkenheid en 
verbinding.”

Yvonne Kempfers 
Honk- en Softbalvereniging Kinheim

CLUBBONUS IN 2020

900
ONDERHOUDS-

BEURTEN

85
SCHADE

REPARATIES

250
VERKOCHTE AUTO'S

BROEKHUIS HESJES

1.250

KOFFIEBEKERS

50.000

RECLAMEBORDEN

160

55.000
LEDEN 

100
DEELNEMENDE 

SPORTVERENIGINGEN

Samen voor 
de winst!
Broekhuis draagt de sportende jeugd een warm hart toe. 

Hierom zijn wij sponsor van veel clubs, van voetbal tot korfbal, 

van tennis tot schaatsen, van zwemmen tot hockey. 

Met de Broekhuis Clubbonus stellen wij geld beschikbaar voor de club  
wanneer een verenigingslid of ouder van een jeugdlid bij Broekhuis klant 
wordt of blijft. De club ontvangt:
  € 150,- bij aankoop van een auto of het afsluiten van een leasecontract
  € 25,- bij schadeherstel met een schadebedrag hoger dan € 500,- 
  € 15,- bij onderhoud met een factuurbedrag hoger dan € 100,-

DOET UW VERENIGING AL MEE?
Meld uw club aan voor de Broekhuis Clubbonus via:  
www.broekhuis.nl/clubbonus

WORD KLANT BIJ BROEKHUIS EN SPONSOR UW CLUB

MELD UW VERENIGING 
OOK AAN VOOR DE 
CLUBBONUS

M
vW

 fo
to

g
ra

fie
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BroekhuisBroekhuis
beweegtbeweegt

mensenmensen

Stuur de kleurplaat op naar Broekhuis, t.a.v. Afdeling Marketing, Vanenburgerallee 3, 3882 RH Putten,  
en maak kans op 4 toegangskaarten voor het Dolfinarium in Harderwijk!

Naam   ...........................................................................................................................................

Adres   ...........................................................................................................................................

Postcode / woonplaats   ...........................................................................................................................................

Telefoonnummer  ...........................................................................................................................................

Welk Broekhuis
woord zoeken wij?

AUDI

BMW

BROEKHUIS

FIAT

FORD

JAGUAR

LANDROVER

MINI

OPEL

PEUGEOT

SEAT

SKODA

VOLKSWAGEN

VOLVO

Woordzoeker

Zoek de 14 woorden. 
Kun jij ze vinden?

1. Welke bn-er vertelt over zijn Audi Q7, oftewel ‘de tank’?
2. Hoeveel Broekhuis sleutels kan jij vinden in dit magazine?
3. Welk dier rijdt mee in de dierenambulance?
4. Welke app voor de mobiele telefoon gebruikt Broekhuis?
5. Naar welk Waddeneiland vaart de boot die de Broekhuis medewerker uitzwaait op cover?
6. Naar welk land reed een Broekhuis medewerker om een auto om te wisselen?

Antwoorden: 1. Jaap Kwakman, 2. Zeven sleutels, pagina’s 3, 11, 25, 41, 42, 53, 3. Hond, 4. Whatsapp, 5. Texel, 6. Frankrijk

Bonusvraag: Hoeveel jaar bestaat het familiebedrijf Broekhuis dit jaar?

Wat is de uitkomst van de gekleurde vakjes?

A AWA NAP KK

X E LT

DH O
NZ V E

K KR I

AH PA PTW

1.
2.

3.
4.

5.
6.

K
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DEALERVESTIGINGEN

Alkmaar
Almelo
Almere
Amersfoort
Amsterdam
Apeldoorn
Arnhem
Assen
Barneveld
De Bilt
Den Helder
Deventer
Doetinchem
Doorn
Doornspijk
Dronten
Ede
Elst
Emmen
Enkhuizen
Enschede
Epe
Groenlo
Groningen
Haarlem
Harderwijk
Heemskerk
Hengelo
Hoogeveen
IJsselmuiden
Koog a/d Zaan
Lelystad
Meppel
Nijkerk
Purmerend
Rijssen
Schagen
Utrecht
Veenendaal
Wageningen
Zeewolde
Zeist
Zwaag
Zwolle

AUTOSCHADE

Alkmaar
Assen
Barneveld
Beverwijk
Ede
Goor
Harderwijk
Hippolytushoef
Holten
Lelystad
Zaandam
Zeist
Zwaag

CARPLUS

Beverwijk
Goor
Harderwijk

LEASE

Alkmaar
Harderwijk

VERHUUR

Alkmaar
Enschede
Haarlem
Heemskerk
Purmerend

FINANCIEREN EN VERZEKEREN

Harderwijk

BROEKHUIS BUSINESS SERVICES

Putten

ONDERDELENMAGAZIJN

Alkmaar
Apeldoorn
Hoogeveen

MOTOREN

Enschede

 51 dealervestigingen
 13 schadeherstelbedrijven
 Private en zakelijke lease
 Financieringen en verzekeringen
 Bedrijfswagenverkoop en -inrichting
 Autoverhuur
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sinds 1932

Alles voor 
een enthousiaste

klant
Wij zijn benieuwd wat u van het magazine vindt.

Laat het ons weten via:

broekhuis.nl/magazine-review


