1

2

12,5 jaar epskamp auto deal!

Het garagebedrijf met het motto: gewoon doen!

De jaarlijks terugkerende
airco-actie!

Van je hobby je beroep maken. Het is niet veel

Uitbreiden

mensen gegeven maar Driek Epskamp maakte

Driek begon met de in- en verkoop van occasions.

die droom, samen met zijn vrouw Annet,

In 2007 opende hij naast zijn showroom ook

waar. En nu bestaat Epskamp Auto Deal aan

Airco in de auto: koel in de zomer en in de winter een

een werkplaats

snelle ontwaseming van de ruit. Maar het is wel zaak

de Leidseweg gewoon al weer 12,5 jaar.

Professionele

waar inmiddels vier man werkt.

monteurs

die

met

de

moderne

apparatuur alle merken auto’s kunnen repareren.

om die airco goed te laten controleren om problemen te
voorkomen.

Gewóón doen of gewoon dóen. Normaal gesproken

Vanaf 2014 zwaait Rob Bommezijn de scepter over

zit daar een wereld van verschil in. Niet bij

de werkplaats. Rob, al net zo’n autogek als Driek

Epskamp Auto Deal heeft al jaren de airco-actie. Het hele

Epskamp Auto Deal. “Wij doen nóóit gewoon”,

heeft 30 jaar ervaring in de autowereld. In de

voorjaar wordt voor maar € 69,- een volledige controle uitgevoerd

lachen Driek en Annet Epskamp om serieus te

Leidse regio is hij dé aangewezen persoon voor alle

inclusief onderhoudswerkzaamheden als afpersen, vacumeren,

vervolgen: “het gaat erom dat wij alle zorgen van

merken auto’s.

lek-detectie, eventueel olie toevoegen en vullen.

de klant uit handen nemen. Een reparatie wordt
zo snel mogelijk uitgevoerd. Bij een aanrijding
regelen wij niet alleen het herstel, maar ook de

“Dat noemen wij

rompslomp met de papieren en de contacten met

gewoon service!”

de verzekeringsmaatschappij. En natuurlijk staat
de deur hier altijd open, is de koffie warm en de
wifi gratis. Dat vinden wij gewoon!”

Heel gewoon
Epskamp Auto Deal heeft in de afgelopen jaren

‘Oud ijzer’
Driek

Epskamp

bewezen dat ‘gewoon doen’ ook echt ‘gewoon
al

dóen’ is. Dat is verderop in deze jubileumkrant

geïnteresseerd in ‘oud ijzer’, zoals hij het zelf

was

als

klein

jongetje

te lezen. “Wij vinden dat helemaal niet gek”,

Occasions

noemt. Op zijn 15e ging hij het autovak in, haalde

zeggen Driek en Annet. “Iedereen heeft toch een

Wie een betaalbare en goede tweedehands auto zoekt is bij

alle diploma’s, deed ervaring op bij verschillende

hekel aan hoge rekeningen, dan is het niet meer

Epskamp Auto Deal aan het goede adres. Driek Epskamp

autobedrijven en startte samen met zijn Annet

dan normaal dat je als ondernemer met de klant

heeft jarenlange ervaring met goede occasions.

in 2003 Auto Deal. Annet Epskamp-Griffioen is

meedenkt. Bijvoorbeeld door vóóraf een prijs af te

dochter van een Voorschotense ondernemer. Zij

spreken en met oplossingen te komen die minder

Epskamp Auto Deal heeft dan ook altijd een ruim, regelmatig

zegde haar baan bij Personeelszaken van KindeX

duur maar kwalitatief even goed zijn. Een fiets

wisselend aanbod van occasions in alle prijsklassen. ‘Hebben we

op, en volgde haar man. Zij verzorgt de volledige

voor niets of een gratis vervangende auto, haal-

niet’ kent het bedrijf niet. Wat de klant wil, wordt geleverd. Alle

administratie.

en brengservice: het kan allemaal. We dóen het

auto’s zijn APK gekeurd en hebben een Nationale Autopas.

gewoon. Dat noemen wij service!”

Garagereviews
g

Kijk ook op de
achterpagina voor

100% van de reviewers
raden deze garage aan!

onze jubileumknallers!
www.facebook.com/epskampautodeal
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Werken in de werkplaats
Veilig op weg? Dan is het zaak een betrouwbare garage in te schakelen voor

Surprise

onderhoud en reparatie van de auto. De professionele monteurs bij Epskamp

En dan de rekening. Bij Epskamp Auto Deal komen eigenaren nooit voor ‘verrassingen

Auto Deal hebben kennis, ervaring en passie en moderne apparatuur in de

achteraf’ te staan. “Vóóraf prijsopgave. Dat garanderen we”, zegt Rob. “Dat hoort gewoon

werkplaats. En de mannen vinden het ook nog eens een uitdaging om het werk

bij service en klantvriendelijkheid.”

zo voordelig mogelijk uit te voeren.

Epskamp Auto Deal is erkend lid van Bovag en op elke reparatie geldt dan ook de Bovaggarantie.

“Alle

auto’s

zijn

interessant,

hebben

allemaal

hun

eigen

Schade: van taxatie tot reparatie

bijzondere

eigenschappen, techniek en manier van aanpak”, zegt Driek. “Dat maakt het vak

Milieuvriendelijk

nou juist zo boeiend.” De werkplaats van Auto Deal is er voor alle merken.

Epskamp Auto Deal werkt milieuvriendelijk. Het gebruik van spuitbussen is tot een
minimum beperkt, de poetsdoeken zijn wasbaar en hoeven minder vaak vervangen te

Onderhoud en APK

worden en zelfs de koffiekopjes zijn niet van plastic maar gewoon van aardewerk en worden

Jaarlijks moet een APK-keuring worden uitgevoerd. “Die keuring doen wij uiteraard

afgewassen. In de milieustraat worden onder andere afgewerkte olie en remvloeistof apart

volgens de RDW-regels”, zegt bedrijfsleider Rob Bommezijn. “Maar gaan daarin nog een

opgevangen. En materialen als kapotte accu’s, oud ijzer en banden worden gescheiden

stapje verder. We controleren van alles. Zit er nog genoeg olie in, is de uitlaat nog goed,

ingezameld en afgevoerd.

van de auto. Datzelfde geldt voor onderhoudsbeurten.”

Distributieriem
heeft moeten laten uitvoeren, weet dat dit een kostbare aangelegenheid is. Zeker

Maar gaat de auto dan toch een keertje stuk, het blijft per slot van rekening techniek,
ook dan staan de monteurs klaar. “Elke reparatie begint met een diagnose”, vervolgt Rob.
“Waar zit het probleem? De eigenaar kan ons vertellen wat er is gebeurd, daarna gaan wij
op zoek. Met de diagnoseapparatuur zijn wij in staat ook elektronische storingen snel op te
sporen. Is het probleem bekend, dan bellen we weer met de eigenaar. Wij werken hier met
originele en universele onderdelen. Die laatste zijn voordeliger en kwalitatief even goed,
maar dat besluit is aan de eigenaar. Wij geven een passend advies.”

binnen is, start het herstel. “Van uitdeuken tot vervangen

oplopen. Maar elk nadeel heeft zo zijn voordeel:

gesprek aan over de verzekering. Wie, wat, waar en hoe.

van onderdelen en plaatwerk en natuurlijk het spuitwerk,

Epskamp Auto Deal regelt, ontzorgt en repareert

Met die informatie gaan wij aan de slag.” De eigenaar

wij zorgen ervoor”, zegt Rob. “En in de meeste gevallen

tegen

kan nu naar huis, Epskamp Auto Deal regelt de rest!

regelen wij de financiële afhandeling direct met de

concurrerende

prijzen.

Eén

belletje

is

verzekeringsmaatschappij. Tot slot doen wij samen met
Audatex

Epskamp Auto Deal is distributieriemenspecialist. Wie al eens zo’n reparatie

Reparaties

Waar ook in Nederland. “Met de eigenaar gaan we het

genoeg.

moet de distributieriem vervangen worden, doet de airco het nog en hoe staat het met de
banden, noem maar op! Zien we iets dan communiceren we dat gelijk met de eigenaar

SCHADE! Altijd ergernis en de rekening kan flink

als de riem al gebroken is, dan is er veel schade in de motor. De reparatie is een
arbeidsintensieve en dus dure klus. Bedragen tussen de € 1.500,- en € 2.500,-

“Epskamp Auto Deal
regelt, repareert en
ontzorgt”

zijn geen uitzondering. Het is dus zaak om de distributieriem regelmatig te laten
aanrijding

is

altijd

vervelend”,

zeggen

Met

behulp

wordt

de

de eigenaar de eindcontrole en daarna kan de auto weer
van
schade

het

Audatex

Calculatiesysteem

vastgesteld.

“Daar

Bommezijn

is

Eigen schuld? Daders onbekend?

Alle contacten met de verzekeringsmaatschappij lopen via

Wie dat vervelende paaltje net niet heeft gezien of

ons. Wil men een onafhankelijke schade-expert inzetten,

een ‘verrassingsdeuk’ in de auto ontdekt waarvan

dan regelen wij een afspraak hier in de garage. Ook het

de veroorzaker onbekend is, krijgt precies dezelfde

controleren en te vervangen na een bepaald aantal kilometers of jaren. Dat verschilt

“Een

Rob

papierwerk nemen wij voor onze rekening. Door onze

behandeling. “Eigen schuld is hier geen dikke bult”, lachen

per merk en type auto.

Bommezijn en Driek Epskamp. “Onze eerste vraag is

ervaring en vele contacten binnen de verzekeringswereld

Rob en Driek. “Ook al ben je er niet voor verzekerd,

dan ook ‘hoe is het met u?’. Mensen willen hun verhaal

kunnen we de schade snel afhandelen.”

dan kunnen wij in ieder geval voor de meest voordelige

Als distributieriemenspecialist heeft Epskamp Auto Deal kennis van de

kwijt, vertellen wat er is gebeurd. Wij schenken koffie

markt en kan zo deze reparatiekosten fors verminderen.

en luisteren.” Pas daarna is het tijd voor de papieren. De

Schadeherstel

auto wordt direct opgehaald door Epskamp Auto Deal.

Zodra het akkoord van de verzekeringsmaatschappij

oplossing zorgen.”

Kleine deukjes
en krassen

De benjamin sinds 2012 is Laszlo van

bedrijfsleider.
de

Miltenburg. Hij is tweede monteur

Een auto hoeft niet voor elke schade overgespoten

rest van het team, heeft 30 jaar

maar studeert hard voor zijn diploma

te

ervaring in de autowereld en met

voor

parkeerschade

name in Italiaanse merken.

keurmeester. Laszlo is gespecialiseerd

gerestyled. De schade wordt van binnenuit met

in auto laswerk.

speciaal gereedschap uitgedrukt, weg gemasseerd als

Rob,

net

zo’n

autogek

als

Hij is

een bekende in de Leidse regio en
Rob bommezijn

werken

verzekeringsmaatschappijen ook mee en gaat het snelst.

ons Team
Rob

gewoon mee.”

weet alles over inkoop, verkoop en

eerste

monteur

en

APK-

worden.

Kleine

deukjes,

of

hagelschade,

door

bijvoorbeeld

kunnen

worden

het ware. Zo wordt de lak niet beschadigd.

laszlo van miltenburg

onderhoud van alle merken auto’s.

Kleine krasjes van bijvoorbeeld een tak, worden
weggewerkt met spotrepair. Dat is het plaatselijk
bijspuiten van de lak. Zo hoeft de auto niet door

Nico Hoek is de nestor van het team.
Hij werkt sinds 2008 bij Epskamp
Auto Deal. Met ruim 40 jaar ervaring

aanwinst.

weet hij voor alles een oplossing.

ervaring

Monteur zijn is zijn lust en zijn

in

de

Jelte

heeft

autowereld.

portemonnee!

ruime
Zijn

Sterretjes en putjes
Een putje of sterretje in de ruit? Snel naar Epskamp

is APK-keurmeester.

gereedschappen en noviteiten in de
autowereld.

Ook

specialisatie is auto-elektronica en hij

leven en hij is helemaal gek van

Nico hoek

spuitcabine. Beter voor het milieu en goed voor de

Jelte van der Linden is onze nieuwste

Auto Deal! Met een speciale harsinjectie wordt het
plekje opgevuld zodat de schade niet verder gaat. Is

Jelte van der linden

het al te laat, dan zorgt Epskamp Auto Deal voor een
hele nieuwe ruit en regelt dat met de verzekering.

Epskamp auto deal

-

Leidseweg 386

-

2253 JN Voorschoten

T: 071 - 579 02 72

-

E: info@autodeal.nl
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BANDENHOTEL
Het verschil in winter- en zomerbanden
bestaat al heel lang maar pas toen
een aantal landen het gebruik van
winterbanden

verplicht

stelde

werd het ook in Nederland actueel.
Wie

bijvoorbeeld

naar

Duitsland,

Scandinavië, de Alpenlanden of verder
naar het oosten gaat, heeft absoluut
winterbanden nodig.
Het Bandenhotel van Epskamp Auto
Deal regelt de opslag van zomeren

winterbanden

en

verzorgt

het

omwisselen voor een vast bedrag van
€92,50 per jaar.*

Opslag + wisselen

Banden zijn de basis
De Banden Express vaste leverancier van Epskamp Auto Deal
“Wie de weg op gaat zorgt ervoor dat de motor

destijds meegenomen naar het circuit van Continental

in orde is, de gordels gaan om, de kinderen

in Duitsland”, vertelt Yael. “Want er is een groot

vastgezet in een veilig zitje maar naar de banden

verschil in banden. De ene klant eist een stille band

wordt meestal niet gekeken. Dat is jammer want

terwijl de ander juist minder slijtage belangrijker

banden zijn de basis van veilig auto rijden”, zegt

vindt. Je kan er natuurlijk over praten maar als je het

Yael Zoutewelle van De Banden Express. Het

zelf beleeft geeft dat een hele andere dimensie aan

Zitman zorgt voor vakwerk

bedrijf bestaat inmiddels 20 jaar en is de vaste

bandenverkoop.”

De bandengroothandel levert in heel Nederland,

die zorgt voor voldoende grip bij

Schildersbedrijf Zitman & Co is meer dan een kwastje verf

heeft drie filialen, een ruime voorraad banden van

droog weer én regen.”

Schildersbedrijf Zitman & Co B.V.

-

Laan van Langenhorst 1, Voorschoten

-

T: 071 - 561 29 15

Bijna 75 jaar geleden begon Schildersbedrijf Zitman & Co.

voorlopig niet komen. Dan zou het werk stil liggen. Niet dus.

De naam is altijd hetzelfde gebleven maar het bedrijf biedt

Dezelfde dag nog komt er een vervanger die over de juiste

inmiddels meer, veel meer. De oranje auto’s staan overal,

papieren en kwaliteiten beschikt.”

-

www.zitman-schilders.nl

niet alleen in Voorschoten maar in de hele regio. Epskamp
Auto Deal zorgt dat deze op de weg blijven.

Zakelijk en particulier
Zitman werkt voor de particuliere- en de zakelijke markt als

Specialisme

Verenigingen van Eigenaren, overheden, aannemers, makelaars

Schildersbedrijf Zitman & Co wordt geleid door Aart Draijer en

en projectontwikkelaars in de hele regio en is daarnaast

Wilbur Zitman. De afgelopen jaren richt het bedrijf zich steeds

gespecialiseerd in monumentaal schilder- en renovatiewerk. Het

meer op een totaal onderhoudspakket. “Natuurlijk blijft schilderen

bedrijf denkt in oplossingen. “Onlangs kregen wij de opdracht om

onze eerste taak maar we doen zoveel meer. Onze medewerkers

een flatgebouw dat deels in het water stond, te schilderen voor

hebben naast dat zij professioneel schilder zijn, ook allemaal

de groot onderhoud cyclus. Dan regelen we een ponton en zetten

een eigen specialisme. Van behangen tot glaszetten, houtrot

daar een kraan op. Niets is te gek”, lachen Wilbur en Aart.

en betonrot herstellen. Ze zijn ervaren en goed opgeleid, zowel
binnen het bedrijf als door externe opleidingen.”

•

•

Totaalpakket
“Voor Epskamp Auto Deal hebben wij destijds bewust gekozen.

Verbouwen

Lokale ondernemers hebben bij ons een streepje voor maar

Wie gaat verbouwen weet het. Overlast en irritaties. “Verschillende

daarnaast biedt Auto Deal, net als wij, een totaal pakket aan

disciplines met allemaal een eigen offerte, prijzen, adressen en

diensten aan. Als een van onze auto’s stil staat, is één belletje

telefoonnummers. Dat kan anders!”, zeggen Aart en Wilbur. “Wij

genoeg. Of het nou om schade of reparatie gaat, Epskamp regelt

maken graag deel uit van het bouwteam. Met ons uitgebreide

het. Dat ontzorgen, regelen en rust geven, gecombineerd met

netwerk van aannemers, loodgieters, elektriciens en andere, zowel

service, klantvriendelijkheid en vakmanschap, staat bij onze beide

in Voorschoten als daarbuiten helpen we graag onze klanten bij

ondernemingen hoog in het vaandel en dat schept een band.”

een complete renovatie, een badkamer, toilet, dakkapel, muurtje
verzetten of een huis opknappen voor de verkoop.”

Wist u dat:

•
•

bestaan. En dat is in deze tijd een bijzondere mijlpaal waar het

Zitman & Co is aangesloten bij het keurmerk ‘Vertrouwd

bedrijf uitgebreid bij stil wil staan.

•

•

•

continuïteit garanderen. Stel, de timmerman wordt ziek en kan

Epskamp auto deal

-

Leidseweg 386

-

alle merken en levert vijf dagen per week. “Vanaf het
eerste moment was er een klik tussen onze bedrijven”,

De juiste band

vertelt Driek Epskamp. “Niet alleen vanwege onze

Epskamp en De Banden Express hebben samen

gezamenlijke interesse voor banden, de technische

gekozen voor het merk General Tire, onderdeel van

ontwikkelingen, de mogelijkheden en de verschillen

Continental. “Een goede band moet aan veel eisen

maar ook omdat De Banden Express direct levert,

voldoen. Wegligging, geluidsniveau, waterafvoer en,

vaak binnen een uur. Dat is essentieel want je wilt

niet onbelangrijk, prijs”, zegt Yael. “Een goede band is

de klant natuurlijk zo gauw mogelijk weer de weg op

ook een veilige band die zorgt voor voldoende grip bij

helpen. Als je samen dezelfde instelling hebt, dan gaat

droog weer én regen. Dat biedt General Tire allemaal.”

het goed.”
“Natuurlijk is er al lang een band die 100.000 km mee

Zitman het VGO-keurmerk heeft

Twee jaar geleden is die samenwerking verder

ook belangrijk en dan moet je een compromis sluiten

voor duurzaam onderhoud

geïntensiveerd. Samen werd een marketingcampagne

en het beste van twee werelden kiezen. Het is

vastgoed

gestart en inmiddels staat er een bandenpodium bij

belangrijk om daarin de juiste band aan te bieden.

Zitman voor de particuliere en

Epskamp Auto Deal. “Om de verschillen in banden te

Samen met Epskamp Auto Deal komen we daar altijd

zakelijke markt werkt

laten zien hebben we Driek, Annet en alle medewerkers

uit, besluit Yael.”

Zitman gespecialiseerd is in
Er uitsluitend hoogwaardige

Goede verf en reparatiemiddelen

General Tire

misschien wat duurder zijn

Epskamp Auto Deal is inmiddels een Nederlandse agent van het Amerikaanse General Tire. “We hebben bewust voor General Tire gekozen”, zeggen Driek en

maar veel langer mee gaan.

Annet Epskamp. “Een hoogwaardige kwaliteit band voor een mooie prijs met een goede waterafvoer, produceert weinig geluid en heeft een lange levensduur.

De kwaliteit van

Die combinatie gaf voor ons de doorslag.”

binnenschilderwerk bepalend is

medewerkers van het bedrijf zijn VCA gekwalificeerd (Veiligheid
dus veilig”, vervolgen Aart en Wilbur. “Daardoor kunnen we ook

“Een goede band is ook een veilige band

gaat maar dat rijdt niet zo lekker. Comfort is namelijk

voor het beste resultaat

Onderhoud, is lid van de branchevereniging OnderhoudNL. Alle
Checklist Aannemer). “We weten wat de regels zijn en werken

*Vraag naar de voorwaarden.

leverancier van Epskamp Auto Deal.

Samenwerking

materialen worden gebruikt

Komend jaar viert Schildersbedrijf Zitman & Co haar 75 jarig
Continu

€ 92,50 per jaar!*

monumentaal herstelwerk

•

Jubileum

voor maar

voor het buitenschilderwerk

General Tire is opgericht in 1915 door William F. O’Neil

In 1955 gaat General Tire de markt voor personenwagens

is inmiddels de tweede grootste bandenproducent van

De opdrachtgever

en zijn partner, Winfred E. Fouse. In de jaren ‘30-

op. Eerst als leverancier voor General Motors, later volgen

Europa.

verantwoordelijk is als er

40 groeide het bedrijf sterk door de uitgebreide serie

meer automerken.

afgekeurd klimmateriaal wordt

vrachtwagenbanden. In de Tweede Wereldoorlog, tijdens

gebruikt

een groot gebrek aan banden, opende General Tire juist

Continental Tire

zomerbanden voor alle merken auto’s, SUV’s, 4x4 en

Er streng gecontroleerd wordt

nieuwe fabrieken om dit tekort op te vangen. In de loop

Eind jaren 80 van de vorige eeuw wordt het bedrijf

bestelwagens. Elke band heeft een EU-bandenlabel met

op zwartwerkers

der jaren verbetert het bedrijf de banden voortdurend.

overgenomen door Continental Tire. De onderneming

informatie over grip, weerstand en geluid.

2253 JN Voorschoten

T: 071 - 579 02 72

General Tire biedt een complete lijn winterbanden en

-

E: info@autodeal.nl

www.autodeal.nl

KindeX

-

Bachlaan 2

-

2253 BA Voorschoten

-

Tel: 071 - 56 100 84

-

www.kindex.nl

Flexibel leasen op maat
That’s Lease maakt het verschil tussen leaseauto’s en auto leasen

Veiligheid voorop

Stint

KindeX let op de kleintjes
KindeX

Kinderopvang

zorgt

voor

zo’n

2000

Milieuvriendelijk en
veilig!

Veilig

kinderen in de regio rondom Voorschoten. Baby-

Inmiddels heeft Epskamp Auto Deal alle vier de bussen

en peuteropvang, voor- en naschoolse opvang,

van KindeX in onderhoud. “Veiligheid staat voorop. Je

De Stint is een elektrische bolderwagen

Buitenschoolse Opvang en meer. Dan moet het

bent toch met het kind van een ander onderweg, dan

waar 10 kinderen in kunnen. “Ideaal”, zegt

wagenpark wel in orde zijn. “In Epskamp Auto Deal

is het belangrijk dat de bussen optimaal onderhouden

Mark Peschier. “Milieuvriendelijk en veilig.

hebben we hierin een ideale partner gevonden”,

worden. En gaat er dan toch eens een keertje iets stuk,

Toen wij de Stints aanschaften, gaven wij

zegt directeur Mark Peschier.

dan staan Driek en zijn medewerkers direct voor ons

deze natuurlijk in onderhoud bij Epskamp

klaar. Vaak is het probleem binnen een uur opgelost of

Auto Deal. Daar hadden ze nog nooit mee

“Laat ik overigens eerst even duidelijk zijn: onze visie

staat er vervangend vervoer klaar. Zelfs als het vijf uur ’s

gewerkt maar Driek heeft zich er in verdiept

is dat de kinderen, onder begeleiding, lopen of fietsen

middags is. Dan blijft de werkplaats gewoon wat langer

en is inmiddels een expert geworden in het

tussen school en opvang. Dat is het meest gezonde, maar

open. Dat is echte service! Er is gewoon een hele fijne

onderhoud.”

dat kan niet altijd, voor sommige kinderen is het gewoon

samenwerking en wederzijds respect.”

te ver. Dan is de Stint een prima oplossing.” KindeX is
onderdeel van het Noorse bedrijf Norlandia Care Group

Kleintjes

en beschikt over 9 locaties in Voorschoten.

Dat respect is overigens alleen maar groter geworden
omdat Epskamp Auto Deal met vaak verrassende

Leasen of niet? Dat besluit neemt de

wil weten wat de ondernemer beweegt, wat

verzekering

ondernemer. Maar is het dan zover,

heeft hij nodig. Is er bijvoorbeeld veel verloop

vervangend vervoer, financiering, schade,

dan heeft That’s Lease de oplossing.

in een bedrijf doordat de ondernemer met

haal-

Het bedrijf uit Sassenheim denkt met

korte contracten of projectmatig werkt, dan

onderhoud.

de ondernemer mee en bespaart zo

is het niet handig om elke keer een nieuw

kosten op het contract. “Dat is het

contract af te sluiten en is Flexlease, met een

Epskamp

verschil tussen leaseauto’s en leasing”,

looptijd van 2 maanden, veel makkelijker.

Dat onderhoud wordt onder andere gedaan

zegt eigenaar Henk Griffioen.

Datzelfde geldt voor de keuze in auto’s. Het

door Epskamp Auto Deal. “Een jarenlange

soort en merk auto, diesel of benzine? Met

relatie want Annet Epskamp is mijn zus”,

het

de kennis die wij in huis hebben geven wij

lacht Henk Griffioen. Met zijn zwager Driek

Het

advies op maat en besparen de ondernemer

heeft hij de liefde voor het autovak gemeen.

tijd en geld.”

“Onze motto’s passen perfect bij elkaar. Mijn

700

auto’s

bedrijf

en

bestelbussen

inmiddels

onder

heeft

contract.

richt zich op het MKB en MKB+. “Of het
nu om 1 auto gaat of 75, dat maakt niet

en

tot

tankpas,

brengservice

winterbanden,
en

natuurlijk

klantenkring zijn allemaal ondernemers, no-

uit”, zegt Griffioen. “Ons doel is het voor

Bloklease en Fixed lease

nonsense mensen. Die auto moet de weg

de ondernemer zo voordelig en makkelijk

Een andere mogelijkheid is bloklease. Dan

op want stilstand kost geld. Een uitdaging

mogelijk te maken. Een langjarig contract

is het contract opgedeeld in blokken van zes

die we dagelijks samen aan gaan en dat dat

kan zo op het oog goedkoop zijn maar als je

maanden. “Aan het einde van het contract

maakt dit vak zo ontzettend interessant.”

het moet openbreken, zijn de kosten ineens

lever je de auto gewoon weer in of verlengt

En dat het werkt blijkt wel uit het feit dat

torenhoog. Dat kan anders!”

het contract. Omzetten in fixed lease, een

That’s Lease in 2014 de Sterkste Schakel

langjarig contract kan natuurlijk ook.” Voor

Automotive won.

Advies

welk contract ook wordt gekozen, That’s

Henk gaat altijd eerst het gesprek aan. “Ik

Lease neemt de zorgen uit handen. Van

That’s Lease
Rijksstraatweg 20 F,
Sassenheim
071 710 7410

thatslease.nl

Lokaal

oplossingen komt. “Toen er bij één van de bussen een

Epskamp Auto Deal en KindeX kwamen met elkaar in

kabelboombreuk werd geconstateerd vreesden wij voor

contact door Annet Epskamp. “Annet heeft hier jaren

de rekening”, zegt Mark. “Er moest eigenlijk een nieuwe

Het kan altijd nog sneller

gewerkt als medewerker P&O. Toen zij en Driek voor

komen. Een dure reparatie maar Driek is gaan zoeken.

Je bent autogek of niet. Dus toen Voorschotenaar

2014 was een testjaar, 2015 is het eerste volledige

zichzelf begonnen was het niet meer dan gewoon dat wij

Hij vond een manier om de kabel te maken en de auto

Henk Westerbeek, alias De Vliegende Postbode,

seizoen in de 350Z Rally Challenge. Van de in totaal

mee gingen, onze bussen bij hen aanschaffen en laten

rijdt nog steeds. Ik vind dat een prachtig voorbeeld van

na een paar jaar afwezigheid weer wilde gaan

zes rally’s om de cup zijn er ondertussen al vier

onderhouden. Bovendien vinden wij het prettig om met

meedenken met de ondernemer. Samen ‘op de kleintjes

racen, vond hij bij Driek Epskamp een gewillig

gereden. Bij eentje kon het team niet aan de start

lokale ondernemers te werken.”

letten’!”

oor en een auto: de 300 pk Nissan 350Z!

verschijnen maar bij de andere drie klasseerde Henk

Epskamp Auto Deal en That’s Lease zijn twee

zich net achter de top drie. Een prima prestatie,

van de sponsors.

zo voor het eerste jaar. Voor de laatste twee rally’s

maak je eigen
auto!

rekenen de mannen op een podiumplaats.
Voor Driek Epskamp was het een uitdaging die hij

Droom je al van een eigen auto? Maak die droom
nu dan alvast een beetje waar. Teken, kleur en/
of knutsel je eigen auto. Breng deze bij Epskamp
Auto Deal aan de Leidseweg
en maak kans op een prachtig

-

Leidseweg 386

Auto Deal is de technische uitvalsbasis van Henk. “De

het gewoon leuk om de technieken op een andere

ontwikkeling in de autotechnieken gaan razendsnel”,

manier te gebruiken.” Zo is de motor aangepast om op

zegt Driek. “In de racewereld kan het altijd nog sneller.

biobrandstof te rijden. “Dat is technisch interessanter

Door de samenwerking met Henk zijn wij niet alleen

maar ook duurzamer: tot 70% minder CO2 uitstoot

heel snel op de hoogte van de actuele ontwikkelingen

dan een vergelijkbare auto”, zegt Driek. “Natuurlijk

en toepassingen maar doen ook onschatbare ervaring

is

op. Met name op het gebied van duurzame brandstof.”

er

een

rolkooi

geplaatst,

speciale

stoelen,

vijfpuntsgordels, speciale banden en automatische

knutselpakket.

Epskamp auto deal

graag aan ging. “Als garage-eigenaar en autogek is

Meer: www.rj4f.nl.

brandblusinstallatie.”

-

2253 JN Voorschoten

T: 071 - 579 02 72

-

E: info@autodeal.nl

www.autodeal.nl
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Reviews
Janbert Temmink

Manon ferguson

Klant is koning

Auto’s zijn nare apparaten als ze stuk zijn.

Mijn ervaringen met Epskamp Auto Deal

Je kunt zelf gewoonweg niet beoordelen

zijn meer dan positief. Sinds enkele jaren

of de genoemde reparaties echt wel nodig

breng ik mijn auto’s voor onderhoud bij

zijn, en daarna goed zijn uitgevoerd. Bij

het bedrijf. Er wordt altijd eerst overlegd

Epskamp hebben ze alles op alles gezet om

over het plan van aanpak en de daaraan

onze auto’s goed, snel en tegen een zeer

verbonden kosten. Verder kan ik er altijd

schappelijke prijs te repareren. De zeer

terecht voor vragen.

vriendelijke en goede service daaromheen
hebben gevonden!

fer vijlbrief

joost dijk

Prima garage

Professioneel met een persoonlijke

Ik ben al vanaf het begin klant bij Epskamp

touch

Auto Deal. Ik rijd graag oudere auto’s en

Het was niet mijn eerste keus voor een

kan hier altijd voor een hele leuke prijs

garage zo ver (30 kilometer) weg maar nadat

goede en betrouwbare auto’s kopen. Toen

we een auto kochten bij Epskamp Auto Deal,

ik onlangs een paar dagen weg wilde gaan,

hebben we zoveel professionaliteit mogen

brak de uitlaat van mijn auto. Ik ben gelijk

ervaren dat we niet meer weg wilden.

doorgereden naar Auto Deal en werd direct

Prettig is dat we geen inkomsten zijn maar

geholpen. Eerst werd uitgezocht wat de

een gewaardeerde klant die vriendelijk

kosten waren en na mijn akkoord werden

behandeld moet worden. We komen hier

de onderdelen direct besteld. Twee uur laten was ik weer op weg. Ik ben echt

ondertussen al jaren, hebben twee keer een auto gekocht en we blijven bij deze

enorm tevreden over deze garage.

garage. Driek Epskamp heeft een superteam om zich heen verzameld.

Colofon
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zorgt ervoor dat wij ons auto “mannetje”
De klant is hier nog echt koning.

