
 Nieuwe auto’s, 
alle merken

Verkoop en service van koplamp tot achterlicht.
Bedrijfswagens & personenauto’s





Voor u ligt een eerste kennismaking met een bijzondere onderneming: 

Van den Heuvel Automotive. Een full service autobedrijf dat van alle markten en alle merken 

thuis is. Van de verkoop van nieuwe auto’s, lease en onderhoud tot aan verhuur, inrichting 

en occasions. En dat alles met 100% persoonlijke aandacht en service zoals ik zelf ook 

behandeld zou willen worden. 
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Voordat Jan van den Heuvel wist waar zijn eigenlijke passie en ambitie 
lagen, was hij aardappelteler. De man op de tractor. Gepokt en gemazeld 
in het ondernemen met zijn motiverende drive, knowhow en bijzonder 
persoonlijk denken en doen, met als doel: 

“Een uiterst tevreden en blije klant.”

In 1983 begonnen als zelfstandige aardappelverbouwer, door hemzelf 
betiteld als boer, kreeg hij alsmaar meer affiniteit met wielen en motoren. 
Na jaren wroeten in de klei, haalde Jan de zoveelste mooie oogst binnen. 
Op zijn volgeladen tractor begon bij hem een lampje te branden.  Rijdend 
met zijn gereedschap, aardappelen en geestelijke bagage, vormde hij zijn 
filosofie:

“Een klant behandelen, zoals hijzelf ook als klant 
behandeld wil worden.”

Met deze visie begon hij in 2003 zijn garagebedrijf. Uitgegroeid tot een 
groot succes met een zeer trouwe klantenkring, is het bedrijf gevestigd 
aan de Aanwas 35 te Roosendaal.

In de loop der jaren is er een groot netwerk gecreëerd, waar iedere klant  
profijt van heeft. Uniek in de regio West-Brabant en omstreken: service 
op maat voor u en uw bedrijf. Bij Van den Heuvel Automotive bent u geen 
nummer, u bent dé klant! 

Wat u in deze brochure gaat zien is een rondleiding door het bedrijf. 
U maakt kennis met het team, de capaciteit en de persoonlijke service. 

Jan en zijn ingespeeld team hebben maar één doel:

“U, een uiterst tevreden en blije klant!”



Bij het
eerste daglicht

staan wij
voor u klaar

met een
verse

kop koffie.





Nieuwe auto’s,
alle merken.
Altijd een passend aanbod.

De afgelopen 10 jaar 
al ruim 4.000 nieuwe 

auto’s verkocht.
Naar volledige tevredenheid.

Een team van 13 man 
staat voor u klaar.

Voor verkoop, onderhoud, advies of een lekkere bak koffie.

6 bruggen
in de werkplaats.

Met 5 specialistische monteurs.

Gelegen aan de 
A17 Roosendaal.

Afslag 20 Borchwerf. 



Uw partner in
financial - en full 
operational lease.

De zakelijke automotive partner.

Altijd gratis
vervangend

vervoer.
Circa 100 leenauto’s. 

24-uurs 
mobiliteitsgarantie.

Zekerheid waar iedere ondernemer voor kiest.

Objectief advies 
door merk-

onafhankelijkheid.
Alle merken leverbaar. 

Maatschappelijk
verantwoord
ondernemen.

286 zonnepanelen: zelfvoorzienend.



Wij hebben 
geen verkopers, 
maar adviseurs 

die u écht helpen. 
Altijd. Altijd een wisselend aanbod.

Altijd diversiteit en keuzevrijheid.

Altijd een offerte op maat, 
terwijl u wacht.

Altijd keiharde fabrieksgarantie.
Altijd objectief advies 
door merkonafhankelijkheid.

Altijd snel leverbaar. Uw nieuwe of gebruikte auto.



Altijd een grote voorraad voor de scherpste prijzen.Altijd een enthousiast team wat voor u klaar staat.

Altijd een brochure voor ieder merk en model. 

Altijd vergelijkbare modellen op voorraad.



Ook bij 
een heel 

ver probleem,
is er altijd een
lichtpuntje.





Degelijk onderhoudsplan.
Wij houden ook niet van verrassingen achteraf. 

Iedere bedrijfswagen kan 
naar wens worden ingericht. 

Altijd koffie terwijl u wacht.

Ook voor de nieuwste technieken 
kunt u bij ons terecht. 

Vooraf altijd een uitgebreide diagnose.

Wij repareren en onderhouden alle merken 
bedrijfs- en personenwagens.



Iedere bedrijfswagen kan 
naar wens worden ingericht. 

Altijd koffie terwijl u wacht. Pech onderweg? Wij staan altijd voor u klaar.
Bandenservice. 
Voor ieder seizoen. 

Altijd originele 
fabrieksonderdelen. 

Langdurige repartie, 
wij regelen een huur auto voor. 

Een kleine beurt met de grootste aandacht.

Altijd gratis vervangend 
vervoer.

U wilt een auto die
veilig en betrouwbaar is.

Dat vraagt om 
vakkundig onderhoud.

Betrouwbare partner op het gebied van schadeherstel.
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Onze
merkcollectie

brengt
licht in de

keuze voor u
en uw
bedrijf. Of ieder ander automerk. 

Nieuw en gebruikt.
Aan u de keuze.



Zij gingen u voor.
Wij zijn trots op 
onze klanten 

en helpen ook u 
graag op weg.







Netwerken kan
ook heel leuk zijn!

Van den Heuvel Automotive organiseert jaarlijks 
terugkerende evenementen, zoals ‘Tour de Brabant’ met de Heuvel 

rijders & Pro Cycling Team FIXIT uit Noorwegen, relatiedag op Circuit 
Park Zandvoort, de fietsmarathon ‘CycleSensation’, ‘Mont Ventoux’ 

en deelname aan de Volksronde Roosendaal met groot succes.



Gaat 
er bij u 
nu ook 

een
verhelderend

lichtje
branden?
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