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Van As Autoschade bestaat dit jaar 50 jaar

Dit jaar bestaat Van As Autoschade vijftig jaar. In vijftig jaar is het bedrijf uitgegroeid
tot één van de toonaangevende schadeherstelbedrijven in de regio Groot-Rotterdam
met vestigingen in Dordrecht, Sliedrecht, Capelle a.d. IJssel en Barendrecht.

Van As Autoschade gaat het jubileum samen met haar personeel uitgebreid vieren. Voor
haar klanten heeft Van As Autoschade een mooie actie bedacht, die gedurende het hele jaar
zal lopen.
Wanneer particulieren hun auto brengen voor het herstel van een schade, terwijl er nog een
tweede schade aan de auto zit, krijgen zij 50% korting op de reparatie van deze tweede
schade*.

Cock van As Sr. begon in april 1964 een eenmanszaak in Bleskensgraaf. Begin jaren 80
gaat Van As Autoschade verder in Dordrecht, daar waar de roots liggen van de familie van
As. Zoon Cock Jr. begint in 1987 een autoschadebedrijf in Capelle ad IJssel. In het jaar 1999
nemen Van As Sr. en zijn vrouw afscheid van het bedrijf en komt Van As volledig in handen
van de tweede generatie.

Cock jr. weet van Dordrecht en Capelle twee succesvolle bedrijven te maken en verlangt al
snel naar meer expansie. In 2007 krijgt Van As Autoschade een belang in een herstelbedrijf
in Sliedrecht en in 2011 wordt de vestiging in Barendrecht geopend.
Cock van As jr.: “Bijzonder trots zijn wij op ons vijftig jarig bestaan. En dankbaar ook
natuurlijk. Dankbaar dat mijn ouders mij de kans hebben gegeven en trots op onze
medewerkers die elke dag weer, met liefde voor het vak, zorgen dat elke auto weer in
topvorm de weg op gaat.
Onze kracht is dat wij altijd boven op de markt zitten. We volgen de marktontwikkelingen en
weten waar de behoeften liggen en anticiperen hier zo veel mogelijk op.”, aldus Cock van As.

Sinds enkele jaren heeft Van As jr. versterking binnen de directie gekregen van Andries de
Vries, die al meer dan vijfentwintig jaar betrokken is bij Van As Autoschade. Met ieder vijftig
procent van de aandelen vormen de Vries en Van As de huidige directie van de Van As
Autoschadebedrijven.

*Zie voorwaarden op de website
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