Interview Garage Vermeire
Vernieuwing Renault garage Vermeire
U heeft het misschien al gemerkt of gezien: bij Garage Renault Vermeire is een grote vernieuwing bezig. De
verbouwingswerken zijn goed op gang en tegen het voorjaar wil Autobedrijf Vermeire uitbreiden tot één van de
grootste garages van de kust. Zaakvoerder Francis Vermeire wil zich profileren tot de garage met het meeste
merken onder één dak.
Autobedrijf Vermeire bestaat al sinds 1947 en kan dus rekenen op een jarenlange ervaring in de verkoop en het
onderhoud van wagens. Autobedrijf Vermeire is een echte familiezaak. Zaakvoerder Francis Vermeire is heel
jong begonnen in de garage van zijn ouders. Doorheen de jaren heeft hij alle werkstadia in de garage zelf
doorlopen. Daarnaast heeft Francis nog extra ervaring opgedaan door een aantal jaar als auto-expert te werken.
In 1991 heeft Francis Vermeire de leiding overgenomen van zijn ouders. Tegenwoordig wordt het bedrijf geleid
in de stijl van een vertrouwdheid en vriendelijkheid.
Met 3 garages en 49 man personeel onder zijn hoede heeft Francis Vermeire zeker een druk leven. Hij is
daarnaast ook nog een fervent verzamelaar van verrekijkers en kurkentrekkers.
Francis Vermeire heeft ondertussen al heel wat merken onder zijn vleugels: Renault, Citroën, DS, Dacia, Land
Rover en Jaguar. Deze merken zijn te bekijken in drie gezellige showrooms verspreid over Oostende en Bredene.
Dit geeft de klanten de mogelijkheid tot een ruime keuze voor de aankoop van een nieuwe of occasiewagen. De
occasiewagens zijn gecentraliseerd in het occasiecenter van de kust bij Peter Boucquez in Bredene.
Verder biedt Autobedrijf Vermeire ook een uniek concept aan: een One Stop Shop. Bij Autobedrijf Vermeire kan
je niet alleen je nieuwe auto aankopen maar ook alles wat er bij hoort zoals een verzekering, inschrijving,
keuring, onderhoud, herstelling, expertise en alle toebehoren. Eigenlijk is dit een all-in formule voor uw wagen.
Bij Autobedrijf Vermeire kan je binnenstappen zonder auto en binnen enkele dagen buitenrijden met een
nieuwe wagen die volledig in orde is met alle papieren. Ook nadien kan u steeds terecht bij Autobedrijf
Vermeire voor onderhoud en zelfs de schade bij een ongeval. Alle diensten zijn samengebracht onder één dak
en zo kan u steeds rekenen op uw vertrouwde partner voor uw wagen.
Tijdens de verbouwingswerken is er een Pop-up toonzaal beschikbaar achteraan de garage. Het einde van de
werken is voorzien tegen het voorjaar 2016. Klanten zullen dan kunnen genieten van een goed uitgeruste
nieuwe toonzaal met 2 verdiepingen. Daarnaast zal ook iedereen terecht kunnen in de nieuwe
garage/carrosserie afdeling. Bij Autobedrijf Vermeire wordt al gemikt op 30% marktaandeel van de kust en dit
mag in de toekomst natuurlijk nog altijd meer worden.
De showroom van de Land Rover garage Ter Steene is een aangename ruimte voor allerlei evenementen. Deze
ruimte is dan ook altijd beschikbaar voor allerlei evenementen. In de toekomst zal in de garage Ter Steene ook
nog een ruime vergaderzaal komen die ook beschikbaar zal zijn voor bedrijven en groepen.
Garage Vermeire in de Torhoutsesteenweg 693 te Oostende staat steeds garant voor een uitgebreide service en
een goeie bijstand. Als één van de grootste autobedrijven van de kust kan je hier zeker vinden wat je zoekt! Wij
staan klaar voor u: www.vermeire-nv.be .

