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Autoglaz opent vierde vestiging
Autoruitspecialist nu ook in Nijkerk
Jong netwerk heeft enorme groeiambitie
Dinsdag 8 februari ondertekenden Michiel Meijer van Autoglaz Nederland en Marco
Dusschooten van Autoruitservice Nijkerk het franchisecontract voor de vierde vestiging
van Autoglaz. Vanaf nu gaat Autoruitservice Nijkerk verder als Autoglaz Nijkerk. Eind vorig
jaar openden de eerste drie vestigingen in Hoofddorp, Elburg en Alphen aan den Rijn al
hun deuren. De nieuwe glasformule streeft naar 20 vestigingen in 2011.
Autoglaz is de jongste kwaliteitsformule van The Alwaysbemobile Company. Luc van Bussel,
CEO The Alwaysbemobile Company: “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 zakelijke en particuliere rijders. Autoglaz Nijkerk richt zich vooral op de
zakelijke markt. Auto(schade)bedrijven kunnen bij Autoglaz Nijkerk terecht voor het
vervangen en repareren van al het glas in een auto. Glazen daken zijn voor de professionals
van Autoglaz Nijkerk geen probleem. Krassen worden vakkundig verwijderd en sterren
zorgvuldig gerepareerd.
Volwaardig alternatief
Marco Dusschooten kiest bewust voor aansluiting bij de landelijke franchiseformule
Autoglaz: “Wij zijn al sinds 1997 het aanspreekpunt voor auto(schade)bedrijven en
particulieren voor het vervangen en repareren van autoruiten. Dankzij de aansluiting bij
Autoglaz kunnen nu ook leaserijders bij ons terecht voor uitgebreide glasservice. Autoglaz is
een prachtig alternatief voor de bestaande ketens in de glasservicemarkt. Dat is een groot
voordeel voor onze zakelijke klantenkring.”
Ambitie
Autoglaz is een jonge merkonafhankelijke franchiseformule. Het bieden van Excellente
Service aan klanten staat centraal in de dienstverlening. Dit sluit naadloos aan bij de ambitie
van Autoglaz Nijkerk voor de komende jaren. Marco Dusschooten: “Wij willen vanuit een
stevige kwalitatieve basis doorgroeien tot een bekend en vertrouwd adres voor kwalitatieve
en servicegerichte glasservice voor zakelijke klanten en leaserijders.”
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