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Auto Smeeing gaat komende voetbaljaargang het derde

seizoen in als hoofdsponsor van SO Soest.

 

Directeur Robert Smeeing is vanaf de eerste dag van dat

sponsorschap stellig. ‘Als hoofdsponsor moet je niet
alleen een zak geld over de schutting gooien en met je
armen over elkaar zitten. Een sponsor moet meedenken,
initiatief tonen en betrokken zijn!’
 

De introductie van de Fair Play Prijs bij SO Soest is een

idee van onder meer Robert Smeeing. Sportiviteit, jeugd

en vrijwilligers zijn de drie pijlers onder het

hoofdsponsorschap van de autodealer. Op deze pagina

maakt u nader kennis met Auto Smeeing,  Nederlands

leukste mobiliteitscentrum. En het adres voor auto’s en

sinds kort ook voor fietsen!

 

 

 

Auto Smeeing is “geboren” in 1967 en werd opgericht door Jan Smeeing, vader van Robert. De onderneming was jarenlang

dealer van verschillende bekende merken zoals Peugeot, Mitsubishi, Fiat, Lancia en Hyundai. Met de lancering vorig jaar van

haar succesvolle eigen aftersalesformule QuickServ richt Auto Smeeing zich nadrukkelijker dan afgelopen jaren op de

oorsprong van het bedrijf: reparatie en onderhoud aan alle automerken. Daarnaast blijft de verkoop van occasions maar in

toenemende mate ook van nieuwe auto’s onverminderd een belangrijke pijler.  

 

QuickServ

Auto Smeeing heeft vestigingen in Soest en Almere. Nadrukkelijk profileert het bedrijf zich als multimerk autodealer voor

occasions en nieuwe auto’s (de jaarlijkse verkoop omvat zo’n vijfduizend auto’s). Ook de QuickServ formule sluit daar op

aan: Auto Smeeing wil zich profileren als de garage bij uitstek voor onderhoud en reparatie aan alle merken auto’s maar ook

voor de aanschaf en opslag van banden voor alle automerken.  

 

De garageformule QuickServ is niet zomaar ontstaan. Eigenlijk bouwde Auto Smeeing al jaren aan haar eigen

garageformule. Robert Smeeing legt uit wat de kracht is van QuickServ: ‘Het is een laagdrempelige formule voor (klein)

onderhoud en reparatie. Daarmee bedoelen we dat je zonder afspraak aan kunt komen rijden. Daarnaast is het voordelig en

transparant want we hanteren zo veel mogelijk vaste prijzen en bij extra reparatie is er altijd vooraf overleg. Nu we ook

bandenopslag doen bieden we een bandenprogramma aan bestaande uit aanschaf, wissel en opslag, met een laagste

prijsgarantie. Ons gloednieuwe bandencentrum is zojuist flink uitgebreid en voorzien van alle faciliteiten op bandengebied!

Bijvoorbeeld een uitgebreide opslagruimte voor zomer- en winterbanden en de nieuwste uitlijn- en balanceerapparatuur!’  

 

Bestelwagencentrum

Recentelijk kocht Auto Smeeing het voormalige pand van Centrilab aan de Koningsweg 8. Vanaf september/november zullen

dan ruim 200 bestelwagens worden aangeboden. Daarmee is Auto Smeeing het grootste centrum voor bestelwagens van

Midden-Nederland. Robert Smeeing: ‘We willen vooruit met ons bedrijf en ook onze service aan zakelijke klanten steeds

verder uitbreiden. Met deze aankoop hebben wij letterlijk de ruimte om verder te groeien.’ Het totale overdekte

vloeroppervlak van Auto Smeeing komt door deze nieuwste uitbreiding uit op maar liefst 20.000 vierkante meter.
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Fietsen

Soest is een fietsdorp bij uitstek. In het dorp zijn veel fraaie fietspaden aangelegd. Via het bos naar Soesterberg of door de

polder over de fietsbrug naar Amersfoort. Het kan in Soest. Robert Smeeing is dat ook niet ontgaan.

Kan een autodealer ook een voorliefde hebben voor fietsen? Ja, natuurlijk.

 

Robert: ‘Met SmeeingFietsen.nl hebben wij sinds enkele maanden een gloednieuwe fietswinkel aan de Koningsweg. Fietsen

aanbieden past naadloos in onze filosofie van een vooruitstrevend en ondernemend mobiliteitscentrum. Via onze webshop

(www.smeeingfietsen.nl) en in de winkel aan de Koningsweg bieden wij een uitgebreide keuze in kwalitatief uitstekende en

uiterst scherp geprijsde fietsen en fietsaccessoires. Wij zijn met SmeeingFietsen.nl o.a. dealer van Montego, Hollandia en

Puch en van AVE. en D-Cycle elektrische fietsen. Bovendien kan bij ons direct een fietsverzekering afgesloten worden.

Fluitend door zonnig Soest fietsen. Dan beleef je de zomer toch prachtig!’  

 

Eigen fietswerkplaats en mobiele service aan huis

SmeeingFietsen.nl verzorgt in haar eigen fietswerkplaats en aan huis ook onderhoud en reparaties. Niet alleen aan de door

SmeeingFietsen.nl geleverde fietsen maar ook aan fietsen die bij een collega gekocht zijn.

Robert: ‘We hebben een team van even vakkundige als ervaren fietsspecialisten in dienst. Deze “fietsfanaten” zijn

enthousiast en all-round voor elk merk fiets, zowel gewone als elektrische fietsen!’  

 

Gratis fiets bij aankoop van een auto

Auto’s en fietsen in een enorme winkelshowroom van bij elkaar meer dan 20.000 vierkante meter. Ondanks die grote

oppervlakte is er bij Smeeing een aangename, informele sfeer. Verkoper Pieter Schoonderbeek geeft ons uitleg: ‘Wij zijn

geen standaarddealer. Bij ons in de winkel moet een klant op zijn gemak rond kunnen lopen. Zonder dat er meteen een

verkoper voor je staat. Niemand heeft zo’n groot assortiment als wij, dus je mag als klant gerust de tijd nemen om een

kijkje te nemen. Je mag best plezier hebben als je zo’n belangrijke aanschaf gaat doen. Wij hebben auto’s van 2.500 tot

100.000 euro. Ook in de prijsklasse tot 7500,00 euro hebben wij veel keuze. Je kijkt je ogen uit. Bovendien: als je nu een

auto, zowel nieuw als een occasion, koopt krijg je een ‘coole’ Montego Barrow-fiets ter waarde van 559,00 euro cadeau.’
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DE PUB EN VAN PERSIE
    

 

Bij een onderneming van het kaliber Auto Smeeing past natuurlijk de mogelijkheid om in een

wachtruimte enige tijd aangenaam te kunnen doorbrengen. Daarom is er bij Auto Smeeing een

speciale pub ingericht.

Hier kunnen klanten gratis koffie, cappuccino of thee drinken, eventueel werken en er is gratis internet

beschikbaar. De pub heeft, met onder meer een prachtige authentieke jukebox en originele

voetbalshirts van Arsenal en Feyenoord, de uitstraling van een bruin café maar ook die van een warme

huiskamer. Gezelligheid ronkt je tegemoet. Robert: ‘ Ik heb een paar jaar geleden een mooi shirt van

Robin van Persie uit zijn Arsenal-tijd op de kop getikt. Dat heeft een mooi plaatsje in de pub gekregen.

Van Persie is een geweldige voetballer.

Ik ben zelf een Feyenoorder, tegenwoordig mag je daar gelukkig voor uitkomen. Dus Van Persie heeft

zeker een streepje bij mij voor! Zo heeft de pub de uitstraling van warmte, een huiskamer en uiteraard

ook voetbal!’        
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Tekst: Peter Beijer 

 

 

Vind ik leuk Jij, Stephan Ott en 4 anderen vinden dit leuk.
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