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Autoglaz opent derde vestiging
Autoruitspecialist nu ook in Alphen aan den Rijn
Nieuw netwerk heeft enorme groeiambitie
Woensdag 22 december ondertekenden Luc van Bussel van The Alwaysbemobile Company
en Marcel Beumer, eigenaar van OK Autoglas uit Alphen aan den Rijn het
franchisecontract voor de derde vestiging van Autoglaz. Vanaf nu gaat OK Autoglas verder
als Autoglaz Alphen aan den Rijn. Twee weken geleden opende de tweede vestiging in
Elburg haar deuren. Slechts een maand geleden startte de eerste vestiging in Hoofddorp.
Autoglaz streeft naar 20 vestigingen in 2011.
Autoglaz is de nieuwe kwaliteitsformule van The Alwaysbemobile Company. Luc van Bussel:
“Wij zien mogelijkheden binnen de huidige glasmarkt. Autoglaz is een transparante formule
die kwaliteit en efficiency combineert met scherpe prijzen. Dat is waar de markt op dit
moment naar vraagt.”
Uitgebreide dienstverlening
Autoglaz biedt haar klanten een uitgebreid dienstenpakket. Alle vestigingen beschikken over
een mobiele service, zijn 24 uur per dag bereikbaar en verzorgen de afhandeling met de
verzekering voor zowel zakelijke als particuliere rijders. Naast het vervangen en repareren
van autoruiten, biedt Autoglaz Alphen aan den Rijn haar klanten de service van het blinderen
en inbouwen van ruiten. Dit laatste gebeurt vooral bij bestelbussen die worden omgebouwd
tot camper.
Volwaardig alternatief
Marcel Beumer is enthousiast over de nieuwe landelijke franchiseformule Autoglaz: “Er is
eindelijk een volwaardig alternatief voor de bestaande ketens in de glasservicemarkt. Zowel
landelijk, als in Alphen aan den Rijn is dat een groot voordeel voor de consument. Ook
leaserijders kunnen nu bij ons terecht voor uitgebreide glasservice. Aansluiting bij deze
landelijke keten betekent voor mij als ondernemer dat ik kan profiteren van de enorme
kennis en ervaring die aanwezig is en tegelijkertijd de ruimte krijg om zelfstandig
ondernemer te blijven.”
Ambitie
Autoglaz is een jonge merkonafhankelijke franchiseformule. Het bieden van Excellente
Service aan klanten staat centraal in de dienstverlening. Marcel Beumer heeft de ambitie om
zich de komende vijf jaar nog verder te specialiseren op het gebied van glasservice. Marcel
Beumer: “Dankzij de profilering van Autoglaz als kwalitatieve en servicegerichte organisatie,
maken klanten uiteindelijk een keuze voor ons op basis van kwaliteit en reputatie. Ongeacht
of ze nou leaserijder of particulier zijn.”
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groep behoren de merkonafhankelijke bedrijfsvoertuigenbandenformules Profile Tyrecenter, Profile EuroService, Profile
Tymacon en de retailformules Profile Tyrecenter, James Autoservice, 1,2,3///AutoService, abc Autoservice en AH
Autoschade Herstel. Masters4Fleets.com is ook onderdeel van de groep. Het bedrijf sluit merkonafhankelijke en duurzame
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