Weer een nieuwe auto verkocht bij Autobedrijf Kusters in Vierlingsbeek
Bij Kusters merken we dat zekerheid en betrouwbaarheid erg belangrijk zijn, vooral bij een
grote aankoop zoals een auto. De vraag naar persoonlijk en onafhankelijk advies blijft
groeien. Zoals velen weten is Kusters ontstaan vanuit de techniek. “Vakkundige reparaties en
schadeherstel, daar staan we om bekend in een grote regio. Met 46 jaar ervaring kijken we
naar potentiële auto’s voor klanten met een zoekopdracht. We zijn bedacht op slecht
onderhoud, nagelaten dure reparaties, onprofessioneel herstelde schades, verborgen
gebreken of simpelweg oneerlijke voertuigen. We komen het regelmatig tegen en deze
auto’s laten we mooi staan. We zijn trots dat we onze klanten beschermen tegen een
miskoop”, vertelt Berni Kusters.

Werken met verkooptarget doen we niet, maar juist met een tevredenheidsmeter. De
klanttevredenheid is het belangrijkste meetpunt voor ons. Onze klanten beoordelen ons
bedrijf na iedere aankoop of contact. In 18 maanden is ons cijfer gestegen van een 9,0 naar
een 9,5, hier zijn we erg trots op.
Zoals u weet verkopen we occasions en nieuwe auto’s van alle merken. De Peugeot 208 in
de foto is nieuw en uiteraard verkocht met volledige fabrieksgarantie. De klant wil graag
zorgeloos rondrijden in een nieuwe auto en daar zorgen wij voor. Alle zaken zijn door
Kusters afgehandeld naar wens en tevredenheid van de klant. Samen stellen we de auto
samen en bekijken we de opties. Wij beantwoorden uw vragen over bijvoorbeeld het
maximaal trekgewicht voor een caravan of het meenemen van elektrische fietsen.
Technieken zoals adaptieve cruise control of autonoom rijden, maar ook financiering of
private lease constructies, leggen we graag uit. We belichten zowel de voor- als de nadelen
zodat u een realistisch beeld krijgt en niet achteraf voor onverwachte verassingen komt te
staan. Wij zorgen dat de auto compleet gepoetst en netjes tenaamgesteld is. Randzaken
zoals bijvoorbeeld een transparante inruilprijs voor de oude auto worden door onze klanten
erg gewaardeerd.
Hoe kunnen we u helpen met uw volgende auto?

