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AUTO PALACE Groep neemt Peugeot-vestigingen Apeldoorn, Deventer en
Zutphen van Nefkens Oost over
Zwolle, 6 november 2017. Per 13 november a.s. zullen de Nefkens Oost vestigingen in Apeldoorn,
Deventer en Zutphen worden toegevoegd aan de activiteiten van Auto Palace Groep. Met deze
overname voegt Auto Palace 3 vestigingen aan haar Peugeotnetwerk toe dat daarmee wordt
uitgebreid naar 13 vestigingen. Voor Auto Palace betekent de overname een mooie stap in de
ingezette groeistrategie. Het deel uitmaken van deze strategie biedt voor de Peugeotvestigingen
een nieuw toekomstperspectief.
Per 13 november 2017 neemt Auto Palace Zwolle BV de Peugeot-vestigingen Apeldoorn, Deventer en
Zutphen van Nefkens Oost over. Alle medewerkers zijn onderdeel van deze overname en zullen per
genoemde datum in dienst treden bij Auto Palace om de klanten optimaal te kunnen blijven bedienen.
Met deze overname versterkt Auto Palace haar positie als Peugeot-dealer en groeit het uit naar 13
Peugeot-vestigingen binnen de Auto Palace Groep. Voor Auto Palace betekent deze overname weer een
mooie stap in de ingezette groeistrategie.
Tegelijkertijd heeft PGA Nederland NV (eigenaar van o.a. Nefkens – Peugeot) onze Citroën-vestigingen
Amersfoort en Hilversum met de medewerkers overgenomen. Onze Citroën & DS vestiging aan de
Marconistraat in Zwolle blijft binnen de Auto Palace Groep en daarmee behouden wij de merken Citroën en
DS in ons merkenportfolio van in totaal 10 merken.
Met de overname van de drie Nefkens vestigingen versterken wij onze positie in de nationale zakelijke
markt en onze lokale bewerkingsgebieden. Dit sluit uitstekend aan bij onze strategie om de positie van
topspeler in de Auto-retailbranche verder uit te breiden en te versterken.

AUTO PALACE Groep met vestigingen in Zwolle (3), Kampen/IJsselmuiden, Dronten, Raalte, Emmen, Hoogeveen, Meppel (2),
Ommen, Harderwijk, Almere, Amersfoort, Hilversum, Beilen, Emmeloord, Steenwijk, Apeldoorn, Zutphen en Deventer is
Distributeur Nieuwe Auto´s van de merken Peugeot, Citroën & DS, Opel, Hyundai, Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, JEEP
en Mitsubishi. De activiteiten binnen het autobedrijf richten zich o.a. op verkoop, inkoop, leasing, reparatie, onderhoud, APK
en schadeherstel van zowel personen- als de lichte bedrijfsauto´s. In de 19 vestigingen werken ruim 350 medewerkers.
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