De referenties van...

ALEX GRIFFIOEN, HEINEKEN:
‘De jongens van Van Dusschoten & Van Ginkel zitten heerlijk pragmatisch in de
wedstrijd. Daar houden wij van! Ze zijn to the point, lossen eventuele problemen
direct voor je op en weten altijd snel te schakelen. Daarbij leveren ze hun auto’s
tegen een heel scherpe prijs: ook niet onbelangrijk.’

PETER NEEFS, SLIGRO UTRECHT:
‘Als onze eigen koelwagens onverhoopt uitvallen of ontoereikend zijn, maken we
graag gebruik van de koelwagens van Van Dusschoten & Van Ginkel. We hebben
plezierig persoonlijk contact met elkaar, ze leveren snel, komen hun afspraken na
en zijn altijd flexibel. Toen we een keer ’s avonds laat om een koelwagen verlegen
zaten, heeft Sven die nog dezelfde avond in Utrecht afgeleverd. Dat noem ik
klasse!’
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Van Dusschoten & Van Ginkel verhuurt

JACO LOFFELD, OUD LONDON:

busjes van klein tot groot, personenbus-

‘Als partycateraar met een diverse en grote locatieportefeuille is Catering Oud

sen en vrachtwagens voor veelal de korte

London altijd op zoek naar goede partners in elke branche om een goede samen-

termijn. ‘Veel van onze klanten werken

werking mee op te bouwen. Dit geldt ook transport van en naar onze opdracht-

in de catering, promotie, standbouw of

gevers. Autoverhuur Van Dusschoten is al jarenlang een betrouwbare partner

verhuizingen’, vertelt Kroon. ‘We zijn heel

waarop wij steeds weer kunnen rekenen. Naast ons kleine wagenpark huren wij

flexibel: als je de auto ’s ochtends vroeg

met grote regelmaat diverse auto’s bij Van Dusschoten in. Het bedrijf valt op

nodig hebt, kun je hem de avond ervoor

door hun flexibele dienstverlening en zeer degelijke auto’s.’

ophalen. En je mag 24 uur per dag de
sleutels bij ons inleveren. Ook kun je bij
ons pinnen en op rekening huren; je hebt
dus niet perse een creditcard nodig.’ Op
werkdagen heeft het bedrijf vooral zakelijke klanten; in de weekenden worden

Autoverhuurder Van Dusschoten & Van Ginkel heeft een goed jaar achter de rug. ‘We zijn

de busjes regelmatig door particulieren
gehuurd. ‘Doordeweeks kun je onze bus-

gegroeid in het aantal bestelbussen, mochten veel nieuwe klanten verwelkomen en hebben

jes per uur of halve dag huren en in de
avonduren hanteren wij een aangepast

extra ruimte gehuurd om te groeien’, aldus Sven Kroon. De focus ligt op flexibiliteit en gemak.

tarief.’
Van Dusschoten & Van Ginkel is tevens

tigingen in Amersfoort en Nijkerk. ‘Van

je iets verder moet rijden om de auto op

Hertz-agentschap

had voorspeld toen hij nog op de mid-

Dusschoten & Van Ginkel is jarenlang een

te halen bijzaak is geworden. Bij de huur

Utrechtse Heuvelrug. ‘Door deze samen-

delbare school zat, had hij waarschijnlijk

familiebedrijf geweest. Tegenwoordig

van grotere aantallen wagens of huur

voor gek verklaard. ‘Ik dacht eerder aan

zijn de families eruit, maar de waarden

een loopbaan als militair. Maar tijdens

zijn behouden gebleven’, aldus Kroon.

mijn stageperiode bij Van Dusschoten &

‘Al onze medewerkers voelen zich sterk

Van Ginkel is mijn toekomstbeeld veran-

betrokken bij het bedrijf en we werken

derd. Ik had plezier in mijn werk en vond

graag lokaal.’

het prachtig om met bestelbussen en

‘De ambitie om te

groeien is er zeker.’

vrachtwagens te werken. Mijn stage hier

Dat betekent niet dat de autoverhuur-

voor een langere termijn is halen en bren-

was een belangrijke drijfveer om te gaan

der alleen klanten uit Zeist bedient. ‘We

gen overigens geen probleem.’ Met een

studeren en iets te bereiken in het leven.

zien een groeiend aantal klanten uit de

schuin oog wordt gekeken naar de moge-

Gaandeweg ben ik echt van dit bedrijf

omgeving van Nieuwegein en Utrecht

lijkheid om ook in Utrecht een vestiging

en de medewerkers gaan houden.’ Vanaf

onze kant opkomen. Veel zakelijke klan-

te openen. ‘De ambitie om te groeien is

juni 2015 is hij mede-eigenaar en verant-

ten waarderen onze manier van werken,

er zeker.’

woordelijk voor de vestiging in Zeist. Zijn

vooral vanwege de flexibiliteit en de

compagnon Gerard Spoor runt de ves-

beschikbaarheid. Dan blijkt het feit dat
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Wie Sven Kroon een eigen onderneming

voor

de

gehele

werking met Hertz beschikken we over
een heel breed wagenpark personenauto’s. Voor zakelijke rijders is met name de
Minilease erg aantrekkelijk. Deze is na

‘We hebben onlangs flink geïnvesteerd in

dertig dagen per dag opzegbaar, biedt

onze vrachtwagens, waardoor deze heel

superscherpe prijzen en als particuliere

luxe zijn geworden met onder andere

klant krijg je geen BKR-registratie. Het is

een achteruitrijdcamera, EURO 6 moto-

het perfecte alternatief voor lease, zon-

ren en een navigatiesysteem. Van iedere

der een contract voor drie of vier jaar.’

klasse hebben we meerdere exemplaren

Van Dusschoten & Van Ginkel

staan. Dat betekent dat we ook grotere

Autoverhuur Zeist

opdrachten prima aankunnen. En als je

Dijnselburgerlaan 1-6

Vrijwel alle auto’s in het eigen wagenpark

voor je klus een trekhaak of imperiaal

3705 LP Zeist

zijn van Mercedes. ‘Een betrouwbaar

nodig hebt, zetten we die er zo voor je

030 691 90 44

merk dat zelden stil valt, lekker rijdt en er

op. We denken graag met onze klanten

info@vandusschoten.nl

ook nog eens goed uitziet’, vindt Kroon.

mee.

www.vandusschoten.nl
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