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Autobedrijf Berndt

Autobedrijf HABO…….Halve Finalist !!
Het Emmer autobedrijf HABO is 
kanshebber op de titel ‘Autobedrijf 
van het Jaar 2015-2016’. Bij een 
landelijke BOVAG-stemming kwam 
de onderneming op bedrijventer-
rein Barger-Oosterveld opmerke-
lijk sterk uit de bus en schaarde 
zich moeite loos bij de TOP 10. 
Dankzij de nominatie zit er moge-
lijk nog méér in het vat. Met span-
ning kijken de eigenaren Andries 
Bouwman en Henk Hassing, als-
mede alle medewerkers daarom nu 
al uit naar dinsdag 6 oktober. De 
dag waarop BOVAG Onafhankelijke 
Autobedrijven bekend maakt welk 
bedrijf uit de TOP 10 zich een jaar 
lang ‘Autobedrijf van het Jaar’ mag 
noemen.

Het dak ging eraf! 

Hoe de nominatie tot stand kwam? Consumenten 

waren in de maanden maart en april in de gele-

genheid hun stem uit te brengen op één van de 

3300 bij BOVAG aangesloten autobedrijven. Onder 

de tien bedrijven met de meeste stemmen prijkte 

fier HABO uit Emmen. ‘Dat bedrijf kan met recht 

zeggen een flinke fanclub te hebben’, wordt in 

een persbericht dan ook terecht vastgesteld. 

Vanzelfsprekend is de geweldige boodschap met 

veel enthousiasme aan de Handelsweg ontvan-

gen. De reactie van Andries Bouwman is dan ook 

luid en duidelijk. ‘Toen wij hoorden dat ons bedrijf 

in de halve finale stond, ging het dak eraf. We zijn 

dan ook ontzettend blij met deze nominatie en 

alle aandacht die we hiermee krijgen. Een betere 

bevestiging van onze klanten, die zo massaal 

op ons hebben gestemd, is niet mogelijk. En de 

waardering die ons team krijgt voor altijd hard 

werken, is iets waar we echt trots op zijn!’.

De weg naar de finale 

De komende tijd kan HABO bezoek verwachten 

van een professionele keuringsinstantie en van 

één of meerdere mystery shoppers. Aan de hand 

van de resultaten, selecteert een vakjury vervol-

gens drie finalisten, die in augustus bekend wor-

den gemaakt. De uiteindelijke ontknoping vindt 

plaats tijdens het BOVAG Jaarcongres in oktober.       
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