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AUTOBEDRIJF WILLEKES BIEDT VIA AUTOHOPPER VERHUUR EN SHORTLEASE AAN

AUTOBEDRIJF WILLEKES

“Zowel vanuit particuliere als zakelijke 
klanten kregen wij aan de balie steeds 
meer vraag naar het huren van personen- 
en bedrijfswagens,” vertelt Antoine de Vree, 
die de vestiging van Autobedrijf Willekes 
in Tiel aanstuurt. “De laatste jaren was 
Autohopper niet meer in de stad vertegen-
woordigd, terwijl de behoefte aan flexibele 
mobiliteitsoplossingen juist toeneemt, 
zeker sinds de coronatijd. We merken met 
name dat postorder- en koeriersbedrijven 
ons in periode van topdrukte weten te 
vinden en bijvoorbeeld voor een week, 
anderhalve week een bus huren. Eigenlijk 
overal waar bezorging om de hoek komt 
kijken, bijvoorbeeld ook bij meubel-, 
keuken- en sanitairzaken, ontstaat veel 
tijdelijke vraag naar extra vervoerscapaci-
teit. Reden voor ons om dit op te pakken en 
een filiaal te openen van Autohopper, een 
keten met landelijke dekking. De formule 
onderscheidt zich met een fris en jong 

wagenpark, gunstige prijzen en een erg 
prettige samenwerking tussen de diverse 
locaties. Dat laatste zorgt ervoor dat we 
snel kunnen opschalen, mochten we tegen 
de grenzen van onze eigen vloot aanlopen. 
Het aanbod loopt uiteen van personenwa-
gens in diverse klassen tot bestelwagens 
van drie, zes, elf en twintig kuub, in het 
laatste geval met laadklep.”

SHORTLEASE
Johan van der Voort, directeur-eigenaar 
van Autobedrijf Willekes, ziet voor de 
nabije toekomst groeipotentie als het gaat 
om mobiliteitsoplossingen voor onderne-
mers die duurzaam denken. “In de buurt 
van onze vestiging in Ophemert zijn we in 
gesprek met een aantal ondernemers die 
op dat gebied stappen willen zetten. We 
werken nu aan een concept om elektrische 
bestelwagens op basis van shortlease in te 
zetten, zodat zij én andere ondernemers 

kunnen ervaren hoe het in de praktijk werkt. 
Sowieso vraagt het bedrijfsleven in toenemende 
mate om een partner die flexibel meedenkt in 
mobiliteit. Het betreft met name vervoer voor 
tijdelijke medewerkers of mensen die ergens 
op projectbasis aan de slag gaan. Binnen de 
Autohopper-organisatie zijn altijd oplossingen 
voorhanden om een personen- of bedrijfswagen 
in de gewenste categorie tegen een scherp tarief 
in te zetten op basis van shortlease. Overigens 
vullen we met de verhuuractiviteiten ook een 
belangrijke behoefte bij particulieren in, die 
steeds vaker zelf een elektrische auto kopen en 
slechts sporadisch een alternatief nodig hebben 
om bijvoorbeeld een aanhanger te trekken of 
een lange reis te maken.” Kortom, de vraag naar 
flexibele mobiliteit steekt overal de kop op, dus 
Autohopper Tiel komt geen dag te vroeg. 

www.autobedrijfwillekes.nl/autohopper-tiel

DE MOBILITEITSKETEN SLUITEND
De maatschappij verandert en daarmee ook de mobiliteitsbehoefte. Flexibiliteit is het 

toverwoord, nu ondernemers oplossingen zoeken om hun wagenpark te verduurzamen en extra 
capaciteit wensen om pieken op te vangen. Autobedrijf Willekes ziet een groeiende markt en 

bracht daarom begin 2021 de formule Autohopper terug in Tiel. 

Tekst: Aart van der Haagen - Fotografie: Shoot_by_Savannah


