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Uitbreiding AUTO PALACE Groep door overname Opel-dealer Rijkmans
Zwolle, 11 september 2017. Per 1 oktober a.s. zullen de Rijkmans Opelvestigingen in Steenwijk,
Meppel en Emmeloord worden toegevoegd aan de activiteiten van Auto Palace Groep. Met deze
overname voegt Auto Palace het merk Opel toe aan haar merkenpalet, dat daarmee wordt uitgebreid
naar 10 merken. Voor Auto Palace betekent de overname een mooie stap in de ingezette
groeistrategie. Het deel uitmaken van deze strategie biedt voor de Opelvestigingen een nieuw
toekomstperspectief.
“Wij geloven in een multi-merk strategie, waarbij de vestigingen een lokaal karakter hebben, maar wel
profiteren van de schaalvoordelen die wij als groep genereren. Rijkmans is een sterke partij in de lokale
markt, zowel particulier als zakelijk. Niet alleen in verkoop nieuw, maar zeker ook op gebied van occasions.
Daarnaast is het merk Opel een mooie toevoeging aan ons portfolio, waarmee wij ons aanbod aan
mobiliteitsservices straks verder verbreden”, aldus Auto Palace DGA Lex Reijnen.
Onder leiding van de bestaande managers Henk Alberts en Hans van Wieren, die het aanspreekpunt en
gezicht voor de klanten zullen blijven, worden de vestigingen voortgezet. Daarnaast zal Automobielbedrijf
Richard Thalen in Hoogeveen doorgaan als agent en in het Opelnetwerk van Auto Palace worden
opgenomen.
Auto Palace is in 1950 opgericht, waarna het familiebedrijf door autonome groei en overnames een sterke
ontwikkeling doormaakte. Naast de dealervestigingen heeft Auto Palace ook een eigen multi-merk
occasioncenter, een divisie zakelijke markt en een autoschadeherstelbedrijf. Rijkmans Opel is in 1926
opgericht en heeft een rijke historie. Het bedrijf is al jarenlang een stabiele partner in het Opel
dealernetwerk en voor de Opelrijders in haar verzorgingsgebied. Naar verwachting zal de overname per
1 oktober a.s. afgerond zijn.
AUTO PALACE Groep met vestigingen in Zwolle (3), Kampen/IJsselmuiden, Dronten, Raalte, Emmen, Hoogeveen, Meppel (2),
Ommen, Harderwijk, Almere, Amersfoort, Hilversum, Beilen, Emmeloord en Steenwijk is Distributeur Nieuwe Auto´s &
Onderdelen en/of Erkend reparateur van de merken Peugeot, Citroën & DS, Hyundai, Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo,
Lancia, JEEP, Mitsubishi en Opel. De activiteiten binnen het autobedrijf richten zich o.a. op verkoop, inkoop, leasing,
reparatie, onderhoud en schadeherstel van zowel personen- als de lichte bedrijfsauto´s. In de 18 vestigingen werken ruim 200
medewerkers.
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