Autoservice Venderbosch Halle, waar service voorop staat
HALLE – Wat je ook maar nodig zou kunnen hebben voor je auto, je kan altijd terecht bij
Autoservice Venderbosch aan de Dorpsstraat in Halle. Zeven dagen per week helpen
enthousiaste medewerkers hun klanten aan de pomp en in de shop. Deskundige monteurs
bemannen de werkplaats, die net als de showroom zes dagen per week geopend is.

“Maak er maar niet zo’n opschepperig stukje van”, verzoeken de bescheiden eigenaars Roel
Schuurman en Mike Venderbosch de Bronckhorster. “Dat past niet bij ons.” Maar hoe doe je
dat als een bedrijf zo’n enorm aanbod heeft, dat je er wel een enorme opsomming van moet
maken? Want wat doet Venderbosch nou niet?
Laten we beginnen met de pomp, waar je 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht kunt voor
benzine, diesel, LPG en mengsmering. Tot 21.00 uur is de pomp bemand, daarna kan je met
pinpas of tankkaart terecht. Autoservice Venderbosch is al 25 jaar trouw aan het merk Total
en heeft vorige week de nieuwe bedrijfskleuren aangemeten gekregen. “Total is een goed
merk, met een prima prijs-kwaliteitsverhouding”, vinden de heren.
Dan is er de werkplaats. “We zijn gespecialiseerd in onderhoud aan bijna alle automerken”,
zegt Schuurman. Klanten kunnen bij Venderbosch dan ook terecht voor de meest
uiteenlopende reparaties, onderhoudsbeurten en APK-keuringen. Voorruiten kunnen worden
vervangen en sterretjes gerepareerd, meestal zelfs volledig vergoed door de verzekering. Ook
voor winterbanden kan het Halse garagebedrijf zorgen, zelfs de opslag van de zomerbanden
wordt in huis geregeld.
Wie aan een andere auto toe is, kan ook slagen bij Venderbosch. Bekwame verkopers helpen
graag bij het uitzoeken van een mooie nieuwe auto of een occasion, maar ook een lease-auto
kan hier worden geregeld. Zelfs een huurauto is mogelijk.
Om de auto compleet te maken, biedt Venderbosch tot slot ook nog allerlei accessoires.
Muziekinstallaties, navigatiesystemen, dakkoffers, fietsendragers en carkits worden in de
showroom, maar ook via de website verkocht.

Een breed pakket, dat iedere autorijder tevreden kan stellen. Of iemand nou binnenkomt voor
een reparatie, een tankbeurt en iets te snacken of gewoon met een vraag, het team van
Venderbosch staat altijd klaar. “Niets bijzonders”, zeggen Schuurman en Venderbosch. “We
hebben service nou eenmaal hoog in het vaandel staan. En als er toch ’s avonds iemand
aanwezig is in de shop, kan diegene toch ook even de sleutels aannemen voor een auto die
morgen gekeurd moet worden? We doen gewoon niet moeilijk, dat past bij ons en bij het
dorp.” Dat die klantvriendelijkheid gewaardeerd wordt, blijkt wel uit de beoordeling die
klanten kunnen geven via review.bovag.nl. In totaal hebben 187 klanten Venderbosch
beoordeeld met gemiddeld een 9.
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