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Vakgarage Tichelaar

“ Na 25 jaar doe ik mijn werk nog steeds
met veel plezier!”
WEKEROM - Vakgarage Tichelaar is al 25 jaar actief in de autobranche met mooie auto’s en een goede werkplaats. Wat in 1992 begon aan huis, is uitgegroeid tot een full service autobedrijf dat in de regio de grootste voorraad occasions heeft. Recent breidde het bedrijf nog aanzienlijk uit door het
pand van de buren - Van Lambalgen Speciaal Transport - erbij te trekken. “Op 1 maart bestonden wij exact 25 jaar. Dat wordt op 23 september aanstaande gevierd met een open dag. Iedereen kan dan een kijkje nemen bij ons bedrijf en in het nieuwe deel”, zegt eigenaar Johan Tichelaar.
“Toen ik 16 was stonden er thuis al zestien Puch’s op een rij voor de verkoop”,
zegt Johan terwijl hij terugblikt op de
afgelopen jaren. Al op jonge leeftijd
maakte hij zich dus het verkopen van
gemotoriseerde voertuigen eigen. “Na
school heb ik eerst een aantal jaren bij
een baas gewerkt. In de avonden en op
zaterdag was ik thuis al druk met het
verkopen van auto’s. Ik besloot alle
nodige papieren te regelen en te halen.
In 1992 ben ik officieel voor mijzelf
begonnen en doe ik mijn werk nog
steeds met heel veel plezier! Het leuke
contact met klanten en het goed regelen
van gemaakte afspraken geven mij elke
dag weer erg veel voldoening.”
Stappen
Hoewel Johan naar eigen zeggen gewoon met plezier zijn werk doet, beseft
hij dat hij de afgelopen 25 jaar best veel
stappen heeft gemaakt met zijn garage.
“Ik denk dat het bedrijf iedere zeven à
acht jaar wel een grote stap heeft gezet.
Zo heb ik in 1999 thuis aan de Edeseweg een grote werkplaats gebouwd en
in 2007 heeft de verhuizing naar de
huidige locatie, aan de Lenderinkweg,
plaatsgevonden.” Toen bekend werd dat
Van Lambalgen Speciaal Transport ging
verhuizen naar het nieuwe industrieterrein in Wekerom, twijfelde Johan geen

kunnen gebruiken hebben we een
kleine verbouwing achter de rug. Hierdoor hebben we meer verkoopruimte
gekregen en een grotere kantine.

denk dat het bedrijf iedere
“I kzeven
à acht jaar wel een grote
stap heeft gezet”
moment en werden het gebouw en terrein van de buren erbij gekocht. “Wij
waren al weer aardig uit ons jasje gegroeid en met name het buitenterrein
kon goed worden gebruikt. De voorraad
auto’s groeit en groeit. Wij zitten nu
tegen de tweehonderd occasions aan”,
vult verkoper Steven van Kranenburg
aan. Om de beide ruimtes efficiënt te

Kwaliteitsniveau
Vakgarage Tichelaar is een universele
garage die, zoals de naam al zegt, aangesloten is bij Vakgarage. Steven: “Dit
zorgt voor een bepaald kwaliteitsniveau en een gezamenlijke uitstraling”. Iedereen kan bij onze Vakgarage
terecht, met welk merk auto dan ook,
en natuurlijk voor de aanschaf van een

tweedehands auto. “De keuze is reuze!”,
zegt Steven met een glimlach.
Met name de klantenbenadering bij Tichelaar wordt door velen als zeer prettig ervaren. “Of het nou gaat om het
contact met een monteur of verkoper,
wij horen vaak dat mensen de manier
waarop ze worden geholpen fijn vinden. Daar zijn wij natuurlijk erg blij
mee.” “Wij kunnen terugkijken op 25
mooie jaren”, zegt Johan. “Wij hebben
weinig gekkigheid en zware tegenslag
meegemaakt.”
Hij en zijn team geven zich dan ook altijd voor de volle 100%. “Ik vind dat je
alles moet doen wat je kunt doen.”

Open dag
Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum en de uitbreiding van het bedrijf
wordt op 23 september aanstaande een
open dag georganiseerd. “Hoe de dag er
precies uit gaat zien blijft nog even een
verrassing, maar er zullen een hoop
leuke dingen zijn”, aldus Steven.
“Zo kunnen mensen een kijkje nemen in
het nieuwe deel en zullen wij een aantal
speciale auto’s showen. Ook staat er
iets leuks te gebeuren in samenwerking
met SDS ’55, waar wij nu een jaar hoofdsponsor van zijn. Dit alles onder het
genot van een hapje en drankje. Iedereen is van harte welkom.”

