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Autoglaz opent tweede vestiging
Vrijdag 3 december ondertekenden Michiel Meijer van Autoglaz Nederland en Engelbert
Groothuis, ondernemer uit Elburg, het franchisecontract voor de tweede vestiging van
Autoglaz. Vanaf nu kunnen automobilisten bij Autoglaz De Veluwe 24 uur per dag, 7 dagen
per week rekenen op de Excellente Service van de nieuwe merkonafhankelijke
kwaliteitsketen voor glasherstel en glasvervanging. Autoglaz De Veluwe is gevestigd in
Elburg en is actief in de regio Zwolle, Apeldoorn, Kampen en Harderwijk. Twee weken
geleden startte de eerste vestiging, Autoglaz Haarlemmermeer in Hoofddorp. Autoglaz
streeft naar 20 vestigingen in 2011.
Autoglaz is de nieuwe kwaliteitsformule van The Alwaysbemobile Company. Luc van Bussel:
“Wij zien mogelijkheden in de glasmarkt en zijn daarom gestart met een nieuwe landelijke
glasketen. Autoglaz optimaliseert de verhouding reparatie versus vervanging. Daardoor
wordt glasschade niet alleen efficiënter, maar ook goedkoper. Dat is waar de markt op dit
moment naar vraagt.”
Ontzorgen
De nieuwe formule maakt service concreet met scherpe prijzen, snelheid en gepassioneerd
vakmanschap. Daarnaast zijn alle vestigingen 24 uur per dag bereikbaar en verzorgen de
afhandeling met de verzekering voor zowel zakelijke als particuliere rijders. Hiermee
ontzorgt Autoglaz haar klanten optimaal.
Ambitie
De nieuwe formule heeft de ambitie om nog voor het eind van het jaar 4 vestigingen
openen. In 2011 wil Autoglaz doorgroeien naar 20 vestigingen in heel Nederland. Luc van
Bussel: “Autoglaz past in de all-inclusive strategie van The Alwaysbemobile Company. Dankzij
deze uitbreiding van onze aftersales formules bieden wij onze klanten de mogelijkheid van
one-stop-shopping, maatwerkoplossingen en lagere kosten voor lease- en
verzekeringsmaatschappijen.”
Autoglaz Nederland BV (Veenendaal) is een nieuwe franchiseformule van The Alwaysbemobile Company. The
Alwaysbemobile Company (opgericht in 1989) is een onafhankelijke Automotive Holding gevestigd in Veenendaal. Tot de
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
Reparatie-, Onderhouds-, Banden-, Glas- en Schadecontracten met leasemaatschappijen en fleetowners voor
personenwagen- en bestelwagenparken in de Benelux. autOoz.nl behoort eveneens tot The Alwaysbemobile Company en is
het grootste portaal voor nieuwe en gebruikte auto’s en gerelateerde services in Nederland. The Alwaysbemobile Company
prolongeerde in 2010 de Titel ‘50 Best Managed Companies’
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Voor meer informatie kunt u terecht bij Michiel Meijer, Manager Corporate Communications van The Alwaysbemobile
Company via telefoonnummer: 0318-811 050 of via e-mailadres: michiel.meijer@alwaysbemobile.com. Kijk voor meer
informatie op www.autoglaz.nl en www.alwaysbemobile.com (Corporate).

