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Autobedrijf  Vrielo aan de Parkerbaan in 
Nieuwegein kwam vorig jaar min of  meer 
toevallig op het pad van ondernemer Jaco 
Knoop. ‘Ik was niet echt op zoek naar een 
vierde vestiging. Maar dit is een schitte-
rend bedrijf. En een collega zei tegen me: 
‘Als je het niet doet, rijd je hier de rest van 
je leven langs met spijt’. Dat kon ik natuur-
lijk niet riskeren. Per 1 januari van dit jaar 
was de overname een feit.’ 

Knoop heeft een bijzondere geschiedenis 
met het autobedrijf. ‘Aan het begin van de 
jaren negentig werkte ik hier als schoon-
maker op de vrijdagavond. Ik kom zelf  
uit Nieuwegein en het was destijds een  
Toyota-dealer. Ik was altijd al gek van 

speciaal gereedschap. We hebben bijvoor-
beeld een rookmachine, die te gebruiken is 
voor het opsporen van vacuümlekjes in het 
inlaadsysteem. Zo’n relatief  dure machine 
rouleert over de vier vestigingen.’

Bosch Car Service
Iedere vestiging heeft zijn eigen specialis-
men. Zo is er in Den Dolder veel kennis 
in huis over automerken Porsche en BMW, 
in Driebergen juist over Saab. In Houten 
worden automatenbakken gespoeld. ‘We 
halen al het vuil eruit, spoelen de bak door 
en zorgen voor nieuwe olie.’ De vestiging in 
Nieuwegein is een expert op het gebied van 
trekhaken. ‘Monteren en programmeren 
van trekhaken is hier echt een specialiteit.’

auto’s. Als jongen sleutelde ik aan brom-
mertjes en later aan auto’s. Nog steeds ben 
ik een groot liefhebber van mooie auto’s. 
Door die bijbaan ben ik uiteindelijk de 
opleiding tot monteur gaan volgen. Geen 
idee had ik toen, dat ik op een dag de eige-
naar van het bedrijf  zou zijn.’

Regionaal
‘Natuurlijk heb ik dus al van oudsher een 
band met dit bedrijf, zeker omdat ik nog 
altijd in Nieuwegein woon. Maar het be-
drijf  is ook gelegen op een gunstige plek 
aan een doorgaande weg, waar veel be-
drijvigheid plaatsvindt. Bovendien past 
het goed in de regio die ik bedien.’ Knoop 
heeft namelijk nog drie andere autobedrij-

Naast de specialisaties verricht iedere ves-
tiging alle voorkomende onderhouds- en 
reparatiewerkzaamheden aan alle auto-
merken en -types. ‘Wij kunnen zowel de 
zakelijke als de particuliere klant uitste-
kend bedienen. Omdat we zijn aangeslo-
ten bij Bosch Car Service kunnen wij ook 
voor vrijwel alle leasemaatschappijen wer-
ken. En als lid van de BOVAG wordt alles 
verkocht met BOVAG-garantie.’

Vervangend vervoer
Vrielo heeft ongeveer veertig occasions op 
voorraad staan. ‘We streven naar een leu-
ke mix van verschillende merken en types. 
Zo hebben we voor ieder wat wils. En zit 
er niet tussen wat je zoekt, dan kunnen wij 
een zoekopdracht voor je uitvoeren. We 
beschikken over een groot internationaal 
netwerk waaruit we kunnen putten.’

Knoop benoemt daarnaast diverse andere 
werkzaamheden van het bedrijf: ‘We ver-
zorgen APK- en aankoopkeuringen. We 
hebben een aircoservice, wisselen zomer- 
en winterbanden, verzorgen spotrepair en 
deuken uit zonder spuiten. We kunnen je 
auto zodanig poetsen en schoonmaken, dat 
hij in een showroom niet zou misstaan. Ide-
aal na een periode vol pekel of  na diverse 
trips met honden in de auto. We bieden een 
haal- en brengservice aan, dus we kunnen 
je thuis of  op het werk afzetten of  eventueel 
de auto komen ophalen. Ook hebben we 
busjes als vervangend vervoer van bedrijfs-
wagens tot onze beschikking. Zo zorgen we 
ervoor dat je altijd mobiel blijft, ook als je 
eigen auto tijdelijk stilstaat.’

ven: Autobedrijf  Linnebank in Houten, 
Bosch Car Service in Den Dolder en Van 
der Sluijs Auto’s in Driebergen. ‘Alle vier 
zelfstandige bedrijven, met elk een eigen 
bedrijfsleider’, aldus Knoop. ‘Ze opereren 
onafhankelijk van elkaar en hebben hun 
eigen medewerkers. Al wordt er natuur-
lijk ook samengewerkt. Op onze nieuwste 
locatie in Nieuwegein hebben we bijvoor-
beeld een grote showroom gekregen, die 
we in Houten niet hebben. Die verkoop 
halen we daarom naar Nieuwegein. Het 
mooie van vier bedrijven is dat we met 
z’n allen veel kennis en expertise in huis 
hebben. We kunnen onderling overleg-
gen en elkaar op weg helpen. Bovendien 
beschikken we door de totale grootte over 

Eén contactpersoon
In Nieuwegein werken zes mensen in to-
taal. Het bedrijf  is net als Knoops andere 
vestigingen erkend duurzaam en actief  op 
Facebook. Knoop noemt nog een laatste 
voordeel van zijn bedrijf. ‘Omdat wij ons 
niet op één automerk richten, kunnen wij 
voor iedere leasemaatschappij reparaties 
en onderhoud uitvoeren. Vrijwel alle zake-
lijke rijders kunnen bij ons terecht. Groot 
voordeel is dat de beheerder van een wa-
genpark slechts één contactpersoon heeft. 
En als het op je eigen vestiging even te 
druk is, wijken wij uit naar een van onze 
andere filialen. De klant haalt en brengt 
zijn auto bij zijn eigen garage, maar de 
auto wordt elders gerepareerd. Dat is het 
voordeel van grootschaligheid.’

Als je het niet doet,  
rijd je hier de rest  
van je leven langs  

met spijt’
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Zes keer per dag wordt Autobedrijf Vrielo in Nieuwegein bevoorraad met 
nieuwe onderdelen. ‘Grote kans dus dat we je dezelfde dag weer op weg  
helpen’, aldus eigenaar Jaco Knoop. ‘Wij staan namelijk altijd voor onze  
klanten klaar. Als je koplamp kapot is, hoef je daarvoor echt geen afspraak  
te maken. Wij zijn flexibel, zorgen voor een persoonlijke benadering en  
hanteren concurrerende prijzen. Wij zijn hét alternatief voor de dealer.’

‘Wij zijn hét alternatief voor de dealer’

Jaco Knoop voegt Vrielo in Nieuwegein toe aan eigen bedrijf


