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Als specialist op het gebied van mobiliteit is Autobedrijf Jos van Boxtel al jarenlang een begrip in de regio. 
In Zaltbommel kunnen klanten bij deze Toyota-dealer aan de Veilingweg terecht voor een one-stop-shop-
ping concept: alles wat met autorijden te maken heeft, wordt onder één dak aangeboden. Van aankoop tot 
en met verzekering, leasen, onderhoud en (schade)reparatie staan deskundige medewerkers klaar om te zor-
gen dat de klant altijd vertrouwd op weg kan. Inmiddels biedt het allround autobedrijf dezelfde hoogwaardi-
ge service ook voor andere automerken aan.

Autobedrijf Jos van Boxtel is sinds zeven jaar gevestigd aan de Veiling-
weg 1 in Zaltbommel. In de moderne showroom staan de nieuwste 
Toyota modellen te glanzen in het daglicht dat van alle kanten binnen-
valt. De kantoorruimte en werkplaats bevinden zich achterin het bedrijf. 
Vestigingsmanager Eric van der Weijde en accountmanager zakelijke 
markt Lucien Peskens zorgen voor een gastvrije ontvangst. “De sfeer is 
hier altijd gemoedelijk”, steekt Peskens van wal. “Onze klantenkring is 
groot en divers. We bedienen veel MKB-ers uit de regio; de meeste 
klanten komen hier al jarenlang. Als ze ons bellen, kent de receptionist 

vaak het bijbehorende kenteken uit zijn hoofd.” Ook de vijf fulltime me-
dewerkers in Zaltbommel zijn loyaal. Van der Weijde: “Het merendeel 
werkt hier al jaren; het verloop is heel klein.” Lachend: “Het komt zelfs 
voor dat mensen op hun vrije dag toch hier binnenlopen om te lunchen. 
Dat zegt genoeg over de betrokkenheid en onderlinge sfeer.”

Maatwerk in mobiliteit
De vestiging in Zaltbommel is onderdeel van de Jos van Boxtel Groep, 
die bestaat uit zes toonaangevende autobedrijven in Noord-Oost Brabant 
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en Gelderland: Toyota Jos van Boxtel (vier 
vestigingen), Vema (Lancia , Jeep en Nissan), 
Autobedrijf Vabo (Kia en Mitsubishi), Jos van 
Boxtel Lease en Schadenet Jos van Boxtel. In 
totaal zetten ruim 160 medewerkers zich dage-
lijks in voor deze verkoop- en servicegerichte 
organisatie. Het familiebedrijf werd in 1954 
opgericht; inmiddels staat de tweede generatie 
aan het roer van de bloeiende onderneming. 
“Wij leveren maatwerk in mobiliteit”, stelt 
Lucien Peskens. “Onze kracht is dat we alles 
in eigen huis aanbieden, waardoor kwaliteit 
gewaarborgd is en we klanten in alle facetten 
kunnen ontzorgen.” Glimlachend: “Opvallend 
is dat een aantal ondernemersfamilies genera-
tie op generatie bij ons klant is; we investeren 
ook bewust in het onderhouden van duurzame 
relaties. In onze branche zitten ook genoeg 
prijsvechters en snelle jongens die gouden 
bergen beloven, maar wij kiezen voor eerlijk 
zaken doen en kwaliteit van onze dienstverle-
ning. Bovendien bewijst de praktijk dat per-
soonlijk contact en goede aftersales veel be-
langrijker worden gevonden dan eenmalige 
stuntaanbiedingen. Daar zijn onze klanten veel 

te nuchter voor. Deze no-nonsense mentaliteit 
is bij ons terug te vinden in alle facetten van 
onze bedrijfsvoering.”

Hybride auto’s zijn de toekomst
In tijden van grillige economische ontwikke-
lingen kiezen veel particuliere en zakelijke au-
torijders voor zekerheid: enerzijds door langer 
in een auto te blijven rijden, anderzijds door 
over te stappen op een hybride variant die zui-
nig is in gebruik en waarbij aanzienlijke fi sca-
le voordelen te behalen zijn; ook de milieu-
vriendelijkheid is daarnaast voor vele 
automobilisten een belangrijk argument.  Eric 
van der Weijde geeft een toelichting: “Sinds 
de hybride auto in 2001 in ons land werd geïn-
troduceerd, is het aantal weggebruikers dat 
kiest voor deze duurzame variant enorm toe-
genomen. Niet in de laatste plaats door de vele 
technische verbeteringen die vanaf de start 
zijn doorgevoerd, maar ook door de gunstige 
fi scale voordelen, met name voor de zakelijke 
rijders. De Toyota Prius was de eerste hybride 
auto ter wereld die met succes op de markt 
kwam; recent is Toyota voor de tweede achter-

eenvolgende keer uitgeroepen tot Interbrand 
Best Global Green Brands. Dankzij verfi jnde 
technologie levert een hybride auto inmiddels 
indrukwekkende prestaties. Naast een zuinige 
benzinemotor heeft een hybride een krachtige 
elektromotor. Door middel van deze combina-
tie is de auto bijzonder zuinig waardoor de mi-
lieubelasting praktisch nihil is en kosten wor-
den bespaard op benzine. Ook fi scaal is een 
hybride variant aantrekkelijk met 14 procent 
bijtelling, zonder BPM en wegenbelasting.”
In Zaltbommel staan de nieuwste modellen 
van Toyota met trots gepresenteerd. “De full 
hybrid Yaris is spectaculair zuinig in gebruik, 
zeer scherp geprijsd en bijzonder mooi vorm-
gegeven”, vertelt Lucien Peskens. Vooral in de 
zakelijke markt zien wij hier kansen voor deze 
auto omdat iedereen gaat downsizen. “Uiter-
aard wordt met de hybride techniek geen con-
cessies gedaan op het gebied van comfort en 
veiligheid. Ook nieuw is de Prius Plug In Hy-
bride die na opladen maximaal 25 kilometer 
volledig elektrisch rijdt, maar verder ook weer 
die benzinemotor heeft om onafhankelijk van 
oplaadpunten te zijn. Vanwege de zuinigheid 
hoeft bij dit model geen bijtelling te worden 
betaald; ook is de Prius Plug-in vrij van we-
genbelasting en BPM. Deze Toyota spaart het 
milieu en bespaart kosten voor de automobi-
list.” Verder staan de meest verkochte Kia-mo-
dellen sinds kort gepresenteerd in de winkel 
en is er een uitgebreid aanbod van occasions 
beschikbaar vanaf € 1.000,=.

Groene auto’s 
Bij Jos van Boxtel kunnen zowel particuliere 
als zakelijke klanten rekenen op persoonlijk 
advies op maat. Peskens: “Samen met onze 
MKB-klanten gaan we uitgebreid om de tafel 
zitten om het wagenpark naar wens in te rich-
ten. Hierbij zijn behalve kosten en milieu ook 
comfort en veiligheid speerpunten. Wij mer-
ken dat onze klanten steeds meer waarde 
hechten aan duurzaamheid. Ook dan zijn ze 
bij ons aan het goede adres. Daarnaast bieden 
we op alle andere fronten de kwaliteit die 
mensen al jaren van ons gewend zijn: be-
trouwbaar, snel en persoonlijk.” 
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