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Jelle Bruyn wordt formulemanager AH
Autoschade Herstel
Schadeherstelformule versterkt marktpositie
Vanaf 1 januari is Jelle Bruyn de formulemanager van AH Autoschade Herstel. Bruyn zal in
deze functie het landelijke netwerk van de autoschadeherstelspecialist verder uitbouwen
en versterken. Deze benoeming past in de ambitie van AH Autoschade Herstel om uit te
groeien tot toonaangevende speler in de schademarkt.
Guus van Dreven, Algemeen Directeur van AH Autoschade Herstel licht de benoeming van
Jelle Bruyn toe: “In oktober zijn we een joint venture aangegaan met The Alwaysbemobile
Company. Deze stap biedt ons veel nieuwe mogelijkheden. De volgende stap is om te werken
aan het versterken van onze marktpositie en het waarborgen van de vertrouwde AH
Autoschade Herstel-kwaliteit.” AH Autoschade Herstel wil groeien naar 90 vestigingen.
Kwaliteit
Jelle Bruyn heeft ruime ervaring in de schadebranche. Hij werkte onder andere als
schademanager bij Kroymans en bij Renault Nederland als specialist op het gebied van
autoschadeherstel. In deze functie heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het
opzetten van het concept Renault Erkend Schadebedrijf. Daarnaast richtte hij zich op het
verhogen van het kwaliteitsniveau. Kwaliteit is dan ook een kernwoord voor Jelle Bruyn: “Je
ziet in de schademarkt dat er veel op prijs gestuurd wordt. Dit gaat in veel gevallen ten koste
van de kwaliteit. Ik geloof dat je jezelf juist nu kunt onderscheiden door het inzetten van
efficiënte processen die zowel intern als extern onnodige kosten voorkomen, zonder daarbij
in te leveren op de kwaliteit. Hier is de klant bij gebaat.”
Ambitie
De nieuwe formulemanager is enthousiast over zijn nieuwe functie: “Mijn hart ligt in de
schadeherstel-branche. Ik zie prachtige kansen en die wil ik graag met beide handen
aangrijpen. Dankzij de samenwerking met The Alwaysbemobile Company is het mogelijk om
fleetowners, verzekeringsmaatschappijen en particulieren één aanspreekpunt te bieden voor
bijvoorbeeld bandenwissels, ruitschade en autoschadeherstel. Deze dienstverlening is
complementair. Ik heb enorm veel zin om binnen dit totaalconcept AH Autoschade Herstel
verder uit te bouwen tot een partij waar men niet meer omheen kan.”

AH Autoschade Herstel is een joint-venture tussen Autoschade Herstel Groep Nederland en The Alwaysbemobile Company.
Deze snelgroeiende kwaliteitsketen van gerenommeerde autoschadeherstelbedrijven is specialist op het gebied van
compleet autoschadeherstel, uitstekend geoutilleerd en heeft ervaren en vakkundig getraind personeel. De 50 aangesloten
bedrijven zijn verspreid over het hele land. Zakelijke en particuliere klanten kunnen bij AH Autoschade Herstel terecht voor

alle soorten schadeherstel. The Alwaysbemobile Company (opgericht in 1989) is een onafhankelijke Automotive Holding
gevestigd in Veenendaal. Tot de groep behoren de merkonafhankelijke retailformules Profile Tyrecenter, James
Autoservice, abc Autoservice, 1,2,3///AutoService, Autoglaz, autOoz.nl, AH Autoschade Herstel en de
bedrijfsvoertuigenbandenformules Profile Tyrecenter en Profile EuroService. 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 verwierf in 2009 en 2010 de Titel ’50 Best Managed Companies’
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