
In 2013 heeft Remmelt Hofman mij – Gerritjan Platjes, eigenaar van Automat Hardenberg – weten te overtuigen om 

de hele bedrijfsverzekering van Automat Hardenberg onder te brengen bij Bloemendal Assurantiën. Onze hele verzekerings-

portefeuille is tegenwoordig in hun vertrouwde handen. Dankzij mijn jarenlange privé-ervaring met Bloemendal was 

het besluit voor mij absoluut niet moeilijk en al snel gemaakt. 

Over ons autobedrijf

Automat Hardenberg is al meer dan 12,5 jaar een autospeciaalzaak en is gevestigd aan de Brinkstraat in Hardenberg. 

Wij beschikken over een winkel met allerlei materialen en accessoires én hebben een wagenpark vol tweedehands auto’s 

voor ieder budget. Daarnaast zetten we in onze werkplaats al onze kennis en ervaring in om service aan alle auto’s te ver-

richten. Van APK en een kleine of grote beurt tot schadeherstel, banden uitlijnen en de motor spoelen: bij ons autobedrijf 

bent u aan het juiste adres. Met onze expertise en enthousiasme onderhouden en repareren wij graag op vakkundige wijze 

allerhande auto’s van A tot Z.

Ervaring met Bloemendal

Ons team bestaat uit 5 medewerkers. Juist omdat wij zo’n kleine onderneming zijn is het erg prettig dat Bloemendal 

Assurantiën (met al haar kennis en de korte lijnen met een vast contactpersoon) ons een goed advies geeft en voor ons 

veel dingen uit handen kan nemen. Daarom ben ik zo tevreden over de dienstverlening; ze nemen je 'bij de hand'!

Snelle service en hoge kwaliteit staan in ons bedrijf hoog in het vaandel. Wij zorgen ervoor dat de klant snel bij ons terecht 

kan voor reparaties. Deze normen en waarden zien wij terug bij onze verzekeringsadviseur. Bij Bloemendal Assurantiën wordt 

je namelijk direct geholpen en altijd goed te woord gestaan. De kwaliteit en service is hier dus ook erg hoog! 

Last but not least: het zijn zulke aardige mensen. Ik hoop nog lang zaken met Bloemendal Assurantiën 

te mogen doen, ik voel me er helemaal "thuis"!
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