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Officiële opening Van Poelgeest BMW Naarden 

op 11 november

Eind vorig jaar heeft Van Poelgeest Ad Smelt in Naarden 

overgenomen. Deze BMW- en MINI-dealer heeft nu zes 

vestigingen: onder andere in Hilversum, Amersfoort en nu dan 

ook in Naarden. Na een grondige verbouwingen - de laatste 

puntjes worden nog op de i gezet - wordt Van Poelgeest 

Naarden op zaterdag 11 november van dit jaar officieel en 

feestelijk geopend.

Proef(e)rij(den)

Eind vorig jaar heeft Van Poelgeest Ad Smelt in Naarden overgenomen. 

Deze BMW- en MINI-dealer heeft nu zes vestigingen: onder andere in Hilversum, 

Amersfoort en nu dan ook in Naarden. Na een grondige verbouwingen - de laatste 

puntjes worden nog op de i gezet - wordt Van Poelgeest Naarden op zaterdag 

11 november van dit jaar officieel en feestelijk geopend.

Uiteraard ontvangen alle klanten van Van Poelgeest een officiële uitnodiging voor 

deze feestelijke opening.  Zij kunnen op die dag dan niet alleen het prachtig 

gerenoveerde pand en het nieuwe Premium Selection Center bewonderen, maar 

ook kennismaken met het nieuwe Van Poelgeest Naarden team, een proefrit met 

een nieuwe BMW maken en heerlijk genieten van allerlei lekkernijen: 

Proef(e)rij(den) dus.   

Erik Berkelaar de nieuwe vestigingsdirecteur bij Van Poelgeest Naarden is 

zichtbaar trots op wat er de afgelopen tijd allemaal is gerealiseerd door het team. 

‘’Ik ben pas kort bij Van Poelgeest werkzaam, maar ik ben er inmiddels wel achter 

dat als Van Poelgeest iets doet, het ook goed gebeurd.’’ Een korte wandeling 

maakt duidelijk wat hij bedoelt. De showroom heeft de premium-uitstraling die 

helemaal past bij het merk BMW, terwijl je in de Isetta-bar kunt genieten van een 

heerlijk kopje koffie. 

De receptie is tijdens de verbouwing een kwart slag gedraaid, zodat de klant 

direct bij binnenkomst contact heeft met de gastvrouwen. ‘’De klant moet zich 

direct thuis voelen en verwacht daarbij optimale service. Dat kunnen wij hier in 

Naarden allemaal bieden’’, aldus Berkelaar.

In de showroom zijn over het algemeen alleen de luxere BMW-modellen, verdeeld 

over twee verdiepingen, te vinden. Zo beleeft de klant een soort van BMW 

Experience. Het verkoopteam kan in aparte ruimtes de klant in alle privacy 

adviseren en iedere verkoper heeft alle nodige tools tot zijn beschikking om de 

klant optimaal ten dienst te zijn.

Naast dat Van Poelgeest Naarden BMW-dealer is, zijn zij ook recent officieel dealer 

van BMW i en BMW M geworden. BMW i is een omvangrijk concept voor 

duurzame en toekomstgerichte mobiliteit. Het staat voor visionaire elektrische 

auto’s en mobiliteitsdiensten, inspirerend design en voor een nieuwe opvatting van 

het begrip premium, dat sterk wordt bepaald door duurzaamheid. 

Het feit dat Van Poelgeest in Naarden BMW M dealer is, betekent dat hier de 

meest sportieve en krachtigste BMW modellen in de showroom staan. Het merk 

MINI is hier ook welkom, Van Poelgeest Naarden is officieel MINI servicepunt. 

Voor Van Poelgeest ligt er naast het bedienen van de particulieren markt in het 

Gooi ook nadruk op de zakelijke markt. ‘’Om onze  premium merken een positie te 

kunnen geven in deze volwassen markt van het Gooi, moeten alles kloppen’’, zegt 

Maartje van Lier, Account  Manager Zakelijke Markt bij Van Poelgeest. ‘’Met een 

propositie zoals wij die nu ook in Naarden hebben, is dit zeker het geval, we 

hebben mooie sterke merken met een dito dienstverlening.’’

Werkplaats
Het team aan de werkplaatszijde heeft veel vertrouwde gezichten. De acht 

monteurs beschikken in de gerenoveerde werkplaats over alle, soms high-tech 

gereedschappen om hun werk adequaat te kunnen doen. Bovendien is er flink 

geïnvesteerd in nieuwe hulpmiddelen.   

 
Premium Selection Center

Op een steenworp afstand, namelijk op de Amsterdamsestraatweg 13, heeft Van 

Poelgeest onlangs ook het Premium Selection Center geopend. Daar bevinden zich 

op twee verdiepingen de speciaal geselecteerde jong gebruikte BMW’s, maar ook 

een werkplaats waar de nieuwe auto’s klaar gemaakt worden voor aflevering en de 

occasions worden gecontroleerd. Een BMW die het label Premium Selection mag 

dragen, moet namelijk aan een aantal strenge criteria voldoen (niet ouder dan 5 

jaar, niet meer dan 120.000 kilometer gereden, 100% schadevrij).

Overigens zoekt Van Poelgeest voor het Premium Selection Center nog twee 

monteurs.  
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