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Michael Huis wordt Directeur Masters4Fleets.com BV
Benoeming past in groeistrategie The Alwaysbemobile Company
Vanaf 1 januari 2011 wordt Michael Huis Directeur Masters4Fleets.com BV. Huis zal in
deze functie de divisie Lease & Fleet van The Alwaysbemobile Company verder
versterken. Zijn benoeming past in de innovatie- en groeistrategie van de organisatie.
Michael Huis wordt tevens lid van het directiecomité van The Alwaysbemobile
Company.
Luc van Bussel, CEO van The Alwaysbemobile Company licht de benoeming van Michael
Huis toe: “Masters4Fleets.com is in de afgelopen jaren enorm gegroeid, vooral in zomeren winterbanden. Daarnaast biedt het onderhoud forse groeikansen. In de komende
jaren zal het Universeel Onderhoud definitief doorbreken. Met het wegvallen van de BER
in 2013 zal deze markt explosief gaan groeien. Met de formules AH Autoschade Herstel
en Autoglaz betreden wij ook de schademarkt. Gezien deze ontwikkelingen hebben wij
besloten om Masters4Fleets.com fors te versterken.”
Ervaren man
Michael Huis was de afgelopen drie jaar Commercieel Directeur van GlasGarage
Nederland. Onder zijn leiding heeft dit bedrijf zich ontwikkeld tot een volwaardige keten
in de zakelijke en particuliere ruitvervangingsmarkt. De keus voor Huis noemt Luc van
Bussel dan ook logisch. Van Bussel: “Michael Huis is the right man, at the right time, at
the right place. Hij heeft zowel GlasGarage als Autotaalglas in Nederland op de kaart
gezet. Met deze staat van dienst is het een voorrecht om Michael te verwelkomen als
Directeur Masters4Fleets.com BV.”
Inspirerende pionier
Zelf is Michael Huis enthousiast over de nieuwe uitdaging: “Het succes en de ambities
van Masters4Fleets.com spreken mij erg aan. Masters4Fleets.com is een pionier. Dat
inspireert. Naast het succes van zomer- en winterbanden heeft onderhoud grote
toekomst. Het wegvallen van de BER in 2013 zal een aardverschuiving teweegbrengen in
de branche. Daarnaast maken AH Autoschade Herstel en de nieuwe formule Autoglaz de
propositie van Masters4Fleets.com compleet. Ik heb enorm veel zin om leiding te gaan
geven aan deze prachtige organisatie!”
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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