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Nieuwe directeur/aandeelhouder bij Schadenet Van As
Cock van As treedt na 33 jaar terug.

Schadenet Van As heeft sinds 23 april een nieuwe aandeelhouder en directielid in de
persoon van Martijn de Kreek.
Daarmee is het jaar 2019 naast een vijfenvijftig jarig lustrum ook het jaar van de
veranderingen in de directie van Van As Autoschade.

De geschiedenis van Schadenet Van As gaat terug tot 1964, toen Cock van As sr van As
Autoschade oprichtte. Wat begonnen is als eenmansbedrijf is uitgegroeid tot een
toonaangevend schadeherstelbedrijf in de regio Groot- Rotterdam, waar iedere dag 90
mensen werkzaam zijn vanuit vijf vestigingen.

Cock van As heeft het bedrijf overgenomen van zijn vader in 1998. Reeds negen jaar
geleden heeft Van As 50% van de aandelen in Schadenet Van As verkocht aan toenmalig
medewerker Andries de Vries. “De verkoop van 50% van de aandelen aan Andries heeft
toen gezorgd voor nieuwe energie en elan met als resultaat dat wij de afgelopen vijf jaar
stevig zijn gegroeid, zowel op eigen kracht als door gerichte overnames”, aldus Cock van As.
“Nu is het moment gekomen om ook de andere 50% van de hand te doen. Na 33 jaar actief
te zijn geweest in de schadeherstel branche, wil ik het graag wat rustiger aan gaan doen”.

Andries de Vries is content met de nieuwe aandeelhouder, die de afgelopen jaren reeds
werkzaam was bij Schadenet Van As als Operationeel Manager. In Martijn de Kreek hebben
wij een volwaardige nieuwe aandeelhouder/directeur gevonden die met zijn ruime ervaring in
de branche, en tomeloze energie en inzet zonder enige twijfel van grote waarde zal zijn bij
de verdere uitbouw van Schadenet Van As”.

“Deze kans kon ik niet voorbij laten gaan”, reageerde Martijn de Kreek. “Schadenet Van As
heeft bewezen een sterke en stabiele speler in de uitdagende schadeherstel markt te zijn.
Wij hebben dan ook de ambitie om onze marktpositie verder uit te blijven bouwen. Ik
waardeer het vertrouwen dat Cock van As en Andries de Vries in mij hebben en ben er trots
op nu aandeelhouder te zijn. Ik zal er samen met Andries en niet te vergeten onze geweldige
medewerkers alles aan doen om het bedrijf verder te laten floreren.

Deze directiewisseling brengt voor klanten en medewerkers geen merkbare veranderingen
met zich mee.
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