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Van Leeuwen Auto’s  
Veenendaal gaat verhuizen

VEENENDAAL/KESTEREN – Zorgeloos en plezierig autorijden, dat is waar u al sinds 1974 op 
kunt rekenen bij Van Leeuwen Auto’s. Het familiebedrijf van Gert, Mathijs, Johan en Maarten 
van Leeuwen samen met een team van 20 specialisten geniet een uitstekende reputatie in de 
hele regio. Een professioneel en gastvrij team met de kennis van een specialist. Van aantrek-
kelijke occasion en nieuwe auto tot zakelijk leasecontract. Van onderhoud, APK en specialis-
tisch schadeherstel tot wasbeurt. Welkom bij Van Leeuwen. Niet voor niets komen particu-
liere en zakelijke klanten uit de wijde regio naar Kesteren en tot voor kort naar Veenendaal.

O
mdat de locatie aan de Indus-
trielaan echter binnenkort wordt 
herontwikkeld tot woningbouw 
verhuist Van Leeuwen met deze 
vestiging en een gedeelte van 

het team naar de twee locaties in Kesteren. 
Maarten van Leeuwen: ‘Natuurlijk vinden 
onze klanten dat erg jammer, wij ook, toch 
wil men graag klant blijven. Daarvoor zijn 
we hen dankbaar en het zegt veel over onze 
klantrelaties. Vanuit Kesteren zullen we net 

als voorheen ook de Veenendaalse autobe-
zitters bedienen zoals zij van ons gewend 
zijn. Snel, goed en met het juiste advies bij 
aankoop, onderhoud, reparatie en schade-
herstel.’

De perfecte auto zoeken 
Van Leeuwen Auto’s heeft een 
ruime keuze uit betrouwbare 
occasions. En staat de gezochte 
auto er niet tussen? Maarten 
van Leeuwen: ‘De kracht van 
ons is om dan de perfecte auto 

te zoeken en te leveren. We leveren ook 
veel jonge auto’s van enkele maanden oud 
met een interessant prijsvoordeel. Dat vin-
den we ook leuk om te doen. Zo leveren we 
bijvoorbeeld ook aan een bedrijf in Utrecht 

zo goed als nieuwe auto’s, klant geworden 
door mond-tot-mondreclame.’
Daarnaast staat het bedrijf bekend om haar 
klantvriendelijke faciliteiten. Denk daarbij 
aan de Mobiliteitsservice en de Zorgeloos 
Rijden Pas, een breed en prettig aanbod 
aan vervangend vervoer, het bandenhotel 
voor de opslag van zomer- en winterbanden 
en bijvoorbeeld de gratis wintercheck voor 
elke klant op vitale punten voor de winter. 

Maarten van Leeuwen: ‘Als het aan ons ligt, 
bent u dagelijks met plezier op pad met een 
betrouwbare en plezierige auto. Ons team 
specialisten staat graag voor u klaar! Wel-
kom!’ 

Van Leeuwen Auto’s
Industrieweg 2, 4041 CR  Kesteren (verkoop)

Batterijenweg 5, 4041 DA  Kesteren  
(werkplaats en schadeherstel)

T: 0488 48 28 28 
E: info@vanleeuwenautos.nl
I: www.vanleeuwenautos.nl
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