“Dat is toch de kracht van een bedrijf als het onze”,
zegt eigenaar Engel Erkel. “We hebben een middel
grote reparatiewerkplaats met alle benodigde appara
tuur. Je hebt direct contact met de klant. Kent vaak de
mens achter die klant. Kortom, het geeft gewoon een
stukje voldoening als je de auto door goede controles
en als het nodig is, door deskundige reparaties, in top
conditie weet te houden. Dat geeft een vertrouwens
band. Als een van onze klanten vraagt:”Engel, ik zoek
een auto van dat en dat merk, ongeveer zo en zo oud
en hij mag tussen zoveel en zoveel kosten. Dan weet
zo’n klant dat ik daar mijn stinkende best voor ga doen
om een auto af te leveren waarbij je over een maxi
male prijs prestatieverhouding kan spreken. Vooral in
deze crisistijd is dat toch héél belangrijk.”
Dat hij ooit in de autobranche terecht zou komen had
Engel Erkel vroeger nooit gedacht. “Hij werkte jaren
lang in de aannemerswereld in het grondverzet. Maar
begin jaren tachtig was er ook een crisisperiode. Het
werk werd minder. Dus toen Piet van Zelderen een
autobedrijf wilde beginnen en hem vroeg of hij zijn
compagnon wilde worden, twijfelde hij geen moment.
“We begonnen in Ammers”, blikt Engel terug. “Op
Sluis, waar nu het tankstation is.Vandaar de naam
Ammerssluis. De werkplaats was benedendijks. Bij
hoogwater wilde de boel nog wel eens onderlopen.
Kortom, het was behelpen. We zochten naar een

vestigingsplaats op het industrieterrein. Een van de
mooiste plekken was natuurlijk waar we nu zitten.
Maar daar zat toen nog Mourik. We hebben geduld
getoond. Acht jaar gewacht en toen konden we deze
locatie kopen. Een terrein van 1600 m2 groot.
Riant parkeren. Ideaal.
Uiteraard hebben we bij de inrichting meteen ver
beteringen doorgevoerd en apparatuur aangeschaft
waardoor we voortaan heel efficiënt konden werken.
Nu konden we de klanten werkelijk service bieden.”
Inmiddels is
Van Zelderen
met pensioen
en heeft zich
teruggetrokken
uit het bedrijf.
Engel Erkel is nu
de man aan het
roer. Met op de
administratie
zijn vaste hulp,
echtgenote Alice,
voor de boek
houding en de
facturering. In
de grote show
room staan niet
overdreven veel
wagens. “Maar”,
zegt Engel, “dat
is ook niet nodig.
Ik kan op afroep
praktisch elke
wagen leveren.
We verzorgen
hier natuurlijk
ook APK keurin
gen en schade
afwikkelingen. Kortom, we kunnen ons meten met elk
ander autobedrijf. Zoals gemeld kunnen we nieuwe
wagens leveren. Maar momenteel is het wellicht goed
je af te vragen of het geen tijd wordt om nu eens aan
een goede occasion te denken. Tegenwoordig bestaan
er geen slechte auto’s meer. Dus een wagen waar,
zoals men dat noemt, de kop af is, zal net zo goed vol
doen. En je bespaart al die bijkomende kosten die bij
de aanschaf van een nieuwe wagen de catalogusprijs
flink verhogen. Dan spaar je zomaar even duizend of
meer euro’s uit.”
Engel Erkel wijst nog op een andere doelgroep waar
voor zijn bedrijf het ideale adres is. Jongeren die pas
hun rijbewijs hebben en niet zomaar even tienduizend
of meer euro kunnen neertellen. ”Juist voor die groep
vind ik het een uitdaging om een goede gebruikte auto
te vinden die voor zo’n jongen of meisje betaalbaar
is en ook nog eens gewoon jaren meegaat zonder al
te grote problemen. Dat allemaal dankzij goed onder
houd op basis van vakmanschap. Dat is wat men van
ons mag eisen.”
Autobedrijf Ammerssluis,
Nijverheidsweg 14, 2964 LH GrootAmmers.
Tel. 0184602760,

www.ammerssluis.nl
Erkend keuringsbedrijf , apk,
lid BOVAG auto.
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Groot-Ammers – Misschien is dertig jaar iets
aan de ruime kant, maar toch al achtentwintig
en een half jaar is Autobedrijf Ammerssluis
aan de Nijverheidsweg 14 op het industrieterrein Gelkenes een begrip in deze regio. Wie een
goede gebruikte wagen zoekt of wie een nieuwe
wagen via een vertrouwd bedrijf wil aankopen,
die kan hier terecht. Maar wat nog belangrijker
is, vanaf dag één is uw auto bij Ammerssluis in
goede handen. Jarenlang zorgt men ervoor dat
de wagen probleemloos van A naar B rijdt.

Gelkenes

Hét adres voor goede gebruikte
maar ook nieuwe auto’s

beeld

Autobedrijf Ammerssluis al
bijna dertig jaar een begrip

