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Toyota Oudshoorn wordt per 1 februari 2019 Toyota Van Ekris 

Beste relatie, 

Na 49 jaar vol passie en trots op ons Toyota dealerbedrijf heb ik er voor gekozen om ons 
traditionele familiebedrijf te verkopen aan Toyota Van Ekris.   

De reden voor deze overdracht is dat ik een andere invulling wil gaan geven aan mijn 
toekomst. Die persoonlijke toekomst strookt niet met de grote veranderingen die op dit 
moment in het brede dealerlandschap plaats vinden.   

Ik ben dan ook heel erg blij dat ik in 
Toyota Van Ekris een geschikte 
overname-partner heb gevonden.  In 
de huidige directeur, Stefan van Ekris, 
heb ik een gerespecteerd opvolger om 
ons bedrijf een solide en goede 
toekomst te geven.  
Stefan is de vierde generatie van dit 
familiebedrijf dat al Toyota dealer is 
vanaf het  eerste uur. Het bedrijf kent 
een prachtige en waardevolle, ruim 
100-jarige historie. Speerpunt is
daarbij altijd de omgang met haar
klanten, relaties en personeel. Met
vestigingen in Mijdrecht en Maarssen
is het een van de toonaangevende
Toyota bedrijven met een sterke focus
op de toekomst.

Uw Toyota dealer blijft dan ook gevestigd op het bekende adres aan de Zwanendrift 2 in 
Alphen aan den Rijn (2408 AZ). 
Al ons personeel gaat mee over zodat u de vertrouwde gezichten zal kunnen blijven 
ontmoeten. Met trots kan ik u daarom melden dat door deze overname de continuïteit in 
de zorg voor u als klant en ons volledige personeelsbestand gewaarborgd blijft. 
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Een bedrijf is niets zonder haar trouwe klanten. Dat realiseer ik mij al te goed. Ik maak 
dan ook graag van deze gelegenheid gebruik om u enorm te bedanken voor het 
jarenlange vertrouwen.  Ik heb dat altijd heel waardevol gevonden en zeer gewaardeerd. 

Ik wens Stefan en zijn team heel veel succes toe in het voortzetten van het mooie en 
solide Toyota dealerbedrijf in Alphen ad Rijn.  
Met een warm WELKOM staat de deur daar altijd voor U open.  

Heeft u vragen over deze brief? We helpen u graag! Toyota Van Ekris Alphen aan de 
Rijn is telefonisch bereikbaar via het u bekende telefoonnummer (0172) 571 437. 

Met een WARM welkom, 
Toyota Van Ekris Alphen ad Rijn BV 

Met een dankbaar TOT ZIENS en een 
vriendelijke groet,      

Erik Oudshoorn Stefan van Ekris. 

https://www.google.com/search?q=toyota+oudshoorn&rlz=1C1GCEU_nlNL819NL820&oq=toyota+oudshoorn&aqs=chrome..69i57j69i60l3j0l2.3679j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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