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Land Rover-specialist Van Horssen: 
“Wij zijn verhuisd naar Lunteren!”

Gedurende de jaren die daarop volgden kwam er steeds meer
werk bij en het bedrijf groeide letterlijk uit zijn voegen. Dit jaar
heeft hij voor zichzelf een nieuw doel gesteld: er moest een
nieuwe stap genomen worden voor de langere termijn. En dus
ging hij op zoek naar een nieuwe locatie. Na veel informeren
en rondkijken was het duidelijk: het pand waar voorheen
SMART-specialist B.A.S. gevestigd was kwam, doordat zij zelf
ook gingen verhuizen, vrij. “Ik was meteen helemaal gek van
dat pand”, aldus Gerrit. “De locatie is echt fantastisch gelegen
aan industrieterrein De Stroet te Lunteren. Dit pand met een
oppervlakte van maar liefst 541 vierkante meter is écht perfect
voor alle werkzaamheden die wij willen verrichten. En daarbij,
ook niet geheel onbelangrijk, hebben wij genoeg parkeer-
plaatsen voor de deur. 

Het nieuwe pand is inmiddels zodanig aangepast dat het van
alle gemakken is voorzien en er meer dan genoeg ruimte is
om lekker aan alle auto’s te kunnen sleutelen”.
“Wij hebben nu ook voor het eerst een heuse showroom, voor-
heen hadden wij daar geen plek voor, maar dat is vanaf nu ver-
leden tijd.”  Van Horssen doet niet alleen de inkoop, verkoop
en het onderhoud, ook voor een goed en betrouwbaar advies
met betrekking tot autokeuze én het onderhoud daarvan kan
men bij de gedreven Gerrit terecht. “Iedereen gebruikt
zijn/haar auto toch op een andere manier, dus moeten deze
voertuigen ook apart worden behandeld. ‘Gewoon even snel
een beurtje geven en tot ziens’ zit er bij ons niet in, dat soort
bedrijven zijn er al genoeg! Wij proberen de klant écht meer
te geven dan alleen dat. Het geeft mij persoonlijk een goed
gevoel wanneer een klant tevreden de deur uit gaat. 

Hoe belangrijk reclame ook is voor een bedrijf, de beste re-
clame is natuurlijk een tevreden klant die dat op zijn/haar
beurt weer doorvertelt aan anderen. Dat zie je ook aan mijn

huidige klantenbestand, voorheen waren dat vooral klanten
uit de directe omgeving maar sinds een paar jaar zie ik mijn
klanten overal vandaan komen, zelfs helemaal vanuit België
en Duitsland. Dat is echt heel gaaf om te zien! Een praatje met
de klant, meedenken en altijd welkom zijn bij nood zorgt er-
voor dat wij onze klantvriendelijkheid kunnen waarborgen. 

In onze vernieuwde wachtruimte met wifi en koffie/thee heeft
de klant uitzicht op de auto, zodat zij kunnen zien dat deze in
betrouwbare handen is”, besluit Gerrit van Horssen.

LUNTEREN – Wat allemaal begon met lekker sleutelen
voor vrienden en familie is in een vrij rap tempo uitge-
groeid tot een heus bedrijf. In 2018 trok eigenaar Gerrit
van Horssen de stoute schoenen aan en startte Land
Rover-specialist Van Horssen te Barneveld. Zoals de naam
al aangeeft is hij gespecialiseerd in Land Rover en Range
Rover, dat is vanaf dag één al een bewuste keuze geweest.
“Dit automerk is voor mij uitgegroeid tot een echte passie.
Zo’n auto is niet alleen heel goed en sterk, het is een be-
leving! En dat weten ook mijn klanten die deze auto’s elke
dag rijden. Niet alleen om van A naar B te gaan, maar ook
om lekker off-road te rijden, want daar staan ze natuurlijk
ook echt bekend om”, aldus Gerrit.


