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Ambitieuze plannen AH Autoschade
Herstel Maasland voor 2011
Bedrijf heeft grootse toekomstplannen
AH Autoschade Herstel Maasland uit Heesch bouwt in 2011 aan een nieuwe toekomst.
Afgelopen zomer werd het bedrijf nog getroffen door een hevige brand. Het bedrijf leek
voorgoed in rook op te gaan, maar niets bleek minder waar. Binnen twintig dagen stond
het team in een vervangend pand weer helemaal klaar voor haar klanten. De
schadehersteller heeft ambitieuze plannen voor 2011. Het bedrijf opent in oktober 2011
een volledig nieuw pand, met de missie ‘gaan voor groen’.
Voor eigenaar Maarten Heerkens was de brand in 2010 één van de moeilijkste momenten
uit zijn leven. Maar hij gunde zichzelf geen tijd om daar lang bij stil te staan: “Ik wilde niet te
lang treuren. Met z’n allen zijn we er direct vol tegenaan gegaan, met het prachtige resultaat
dat we twintig dagen later alweer open waren! De brand was een flinke schok, maar we zijn
dit jaar uiteindelijk goed geëindigd.”
Groots toekomstperspectief
Vanaf 23 augustus draaide AH Autoschade Herstel Maasland alweer als vanouds. In het pand
naast het vroegere bedrijf bouwen Maarten en zijn team aan een nieuwe toekomst: “We
hebben grote plannen voor 2011. We gaan het neusje van de zalm worden op het gebied van
schadeherstel.”
Nieuwe uitstraling
De eerste stappen zijn al gezet. Het bedrijf is aangesloten bij de kwaliteitsformule AH
Autoschade Herstel. Deze unieke schadeherstelformule presenteerde recent een compleet
nieuwe uitstraling met een herkenbaar groen logo. Ook AH Autoschade Herstel Maasland
onderging een metamorfose. Dit illustreert de missie van Heerkens: “Wij gaan voor groen.”
Milieuvriendelijk
Maarten Heerkens wil zo snel mogelijk beginnen met de bouw van een nieuw pand. ”Het
nieuwe gebouw zal ook aan de binnenkant ‘groen’ zijn. Wij willen laten zien hoe praktisch
maatschappelijk verantwoord ondernemen tot uiting kan komen. Ons nieuwe pand zal
bijvoorbeeld verwarmd worden door middel van aardwarmte. Daarnaast gaan we gebruik
maken van groene stroom, ledverlichting en hybride leenauto’s.” Het nieuwe pand opent in
oktober 2011 zijn deuren. Tot die tijd kunnen klanten voor de vertrouwde service terecht in
het tijdelijke onderkomen aan de Middelste Groes 17 te Heesch.

AH Autoschade Herstel opgericht in 2003, is een snelgroeiende kwaliteitsketen van gerenommeerde
autoschadeherstelbedrijven. AH Autoschade Herstel is specialist op het gebied van compleet autoschadeherstel, is
uitstekend geoutilleerd en heeft ervaren en vakkundig getraind personeel. De 50 aangesloten bedrijven zijn verspreid over
het hele land en ondergebracht in een coöperatieve vereniging van voornamelijk zelfstandig ondernemers. Zakelijke
klanten en particulieren kunnen bij AH Autoschade Herstel-bedrijven terecht voor alle soorten schadeherstel. Alle AH
Autoschade Herstel-bedrijven zijn FOCWA Eurogarantbedrijven. Hiermee is de klant verzekerd van een kwaliteitsmerk
waarmee een garantie van vier jaar op schadereparaties van toepassing is.
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