Koffie staat klaar bij MG-specialist
In de werkplaats valt bij binnenkomst meteen de zwarte MGB op. MG is favoriet bij Gerard
Wemmenhove en de eigenaar van het gelijknamige autobedrijf ziet modellen van dit merk dan
ook graag in zijn werkplaats.
‘Ik ben tot 2005 dealer geweest van MG-Rover en heb nog steeds een link met dit merk omdat
ik de enige dealer van XPart in Drenthe ben. XPart is de leverancier van onderdelen voor
Mini, Landrover en MG-Rover. In 2005 ging MG-Rover helaas failliet, maar ik verkoop
uiteraard nog steeds gebruikte auto’s van dit merk. Ik heb een zwak voor Engelse auto´s. Ze
hebben een andere uitstraling dan de meeste merken. Misschien heeft dat met de afwerking
van het interieur te maken, daar zijn de Engelsen goed in.’
Uiteraard verkoopt Gerard Wemmenhove ook auto’s van andere merken, zowel nieuwe als
gebruikte modellen. Verder is het autobedrijf aan de Zomerdijk in Meppel een geliefd adres
voor reparaties, onderhoud en APK. Wemmenhove maakt graag een praatje met zijn klanten
en de kleinschaligheid van zijn bedrijf maakt dat ook mogelijk. De sfeer en de vriendelijkheid
van Wemmenhove vallen in de smaak bij veel autobezitters en het bedrijf heeft dan ook veel
vaste klanten. ‘Ik heb zelfs een trouwe klant in Amstelveen die speciaal naar Meppel komt als
zijn auto een onderhoudsbeurt nodig heeft. Van hem en andere klanten hoor ik dat ze de sfeer
in mijn bedrijf prettig vinden. Uiteraard streef ik wel naar groei, maar het persoonlijke contact
en het kopje koffie zullen altijd blijven.’
Een ander pluspunt van het autobedrijf in Meppel is dat er snel gewerkt wordt. Gerard
Wemmenhove snapt hoe vervelend het is om de auto enige tijd te moeten missen en veel
reparaties, onderhoudswerkzaamheden en keuringen worden dan ook uitgevoerd terwijl de
klant wacht. Uiteraard is het dan wel praktisch om vooraf een afspraak te maken, zodat er
voldoende tijd gereserveerd kan worden. Mocht een reparatie of onderhoudsbeurt lang duren
of een klant heeft beslist geen tijd om erop te wachten, dan biedt Autobedrijf een haal- en
brengservice. Voor klanten die aangewezen zijn op vervangend vervoer zijn altijd
verschillende personen- en bestelauto’s beschikbaar.
Autobedrijf Kroeskop is ontstaan uit het autobedrijf dat in 1928 werd opgericht door Dhr.
Kroeskop, in 1975 door Wemmenhove senior overgenomen en tot het jaar 2000 waren wij
Mercedes-Benz dealer voor Meppel e.o..De huidige eigenaar kreeg de liefde voor het vak dan
ook met de paplepel ingegoten. Ook de liefde voor de Engelse automerken en Mercedes-Benz
is genetisch overgedragen. Vader Wemmenhove was namelijk vroeger al dealer van MGRover geweest. Kroeskop BV (handelsnaam Autobedrijf Gerard Wemmenhove) is in
Hoogeveen MG-Rover dealer geweest. Sinds 1 april 2010 is Autobedrijf Gerard
Wemmenhove weer terug in Meppel en gericht op alle merken nieuw en jong gebruikte
occasions van alle merken, dat bevalt de ondernemer uitstekend.
Voor Wemmenhove en andere liefhebbers van MG-Rover is er overigens goed nieuws. In
China wordt gewerkt aan een nieuwe toekomst voor het merk en er komen dan ook weer
nieuwe modellen op de markt. ‘In Europa is het helaas nog niet zo ver, maar ik ben blij dat het
merk terugkomt’, aldus Wemmenhove.
Wie op zoek is naar een nieuwe of een andere auto, kan terecht op
www.gerardwemmenhove.nl. Hier vindt men een ruim aanbod occasions, zodat
belangstellenden zich op hun gemak kunnen oriënteren. Staat de droomauto er niet bij, dan
kan men een zoekopdracht achterlaten op de website waarna Wemmenhove met plezier helpt
bij de zoektocht.
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