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Porsche Centrum Amsterdam is het ontmoetingspunt 
voor Porsche rijders en Porsche liefhebbers. ‘We zijn een 
echt Amsterdams bedrijf en willen onze klanten een 
warm welkom bieden’, zegt directeur Hans van der Valk.

ALTIJD WELKOM

Porsche Centrum Amsterdam is één van de grootste 
dealers van Europa van het Duitse topautomerk. ‘Dat 
is mooi, maar bij ons intern ligt de focus volledig op 
onze klanten’, zegt directeur Hans van der Valk. Sinds 
1 januari 2015 is hij de trotse eigenaar. Hans houdt 
zich vooral bezig met de business kant. Samen met 
vestigingsmanager Ron Loenen vormt hij de directie. 
‘Al het goede is gebleven’, verzekert hij. ‘Met Porsche 
gaat het goed en dat geldt gelukkig ook voor ons. 
Neem bijvoorbeeld onze Classics. Steeds meer klanten 
willen er graag zo’n klassieker bij hebben. Wij zorgen 
er wel voor dat ze blijven rijden, want de kwaliteit van 
onze service behoort – in alle bescheidenheid – tot de 
besten. Onze service monteurs gaan regelmatig naar 
Porsche voor speciale Classic trainingen. Daarnaast 
hebben wij een sterk technisch team dat altijd sleutelt 
volgens de laatste techniek. We zijn er trots op dat wij 
zes monteurs met de allerhoogste ‘gouden’ Porsche 
certificatie in ons team hebben. Zowel aan de voorkant 
van ons bedrijf, alsook aan de achterkant doen we er 

alles aan om onze klanten tevreden te houden. Iedere 
klant is voor ons belangrijk’.

BETER LEREN KENNEN
Hans van der Valk: ‘We willen onze klanten beter 
leren kennen en onze Porsche Exclusive Flagshipstore 
– de enige in Nederland –nog toegankelijker en 
laagdrempeliger maken. Wat ik daarmee bedoel? Porsche 
Centrum Amsterdam wil de vertrouwde kwaliteit en 
service combineren met warmte en gezelligheid. Daar 
werken we hier met het hele team elke dag keihard aan 
en daar hebben we onze nieuwe strategie op aangepast. 
Onze showroom is onze huiskamer. Ook als je geen auto 
komt kopen of niet voor onderhoud langskomt, zijn 
Porsche rijders hier welkom. Op vrijdagmiddag komen 
veel klanten langs voor een gezellige borrel? Niet alleen 
op vrijdag trouwens. Stap gerust bij ons binnen’.

LEVENSKUNSTENAARS
‘We willen het merk Porsche nadrukkelijker koppelen 
aan het merk Amsterdam’, zegt Hans van der Valk. 
‘Daar hoort vanzelfsprekend ook Ajax bij. Wij zien 
Porsche Centrum Amsterdam, de stad Amsterdam en 
de AFC Ajax als een drie-eenheid. In die drie-eenheid 
zijn de woorden ‘succes en trots’ belangrijk. Porsche 
rijders zijn vaak succesvolle mensen. Mensen die 
met hard werken veel bereikt hebben. Voor een groot 
aantal is Porsche rijden vergelijkbaar met het uitkomen 
van een jongensdroom. Daar hoort een gepaste trots 
bij. Dat geldt ook voor de persoonlijke relatie die wij 
met onze klanten hebben. Veel van onze klanten zijn 
levenskunstenaars, houden van het leven, genieten 
van hun successen en het zijn stuk voor stuk unieke 
persoonlijkheden. Daar zijn wij trots op. Onze klanten 
willen graag meer dan alleen auto rijden, die willen 
Porsche rijden. Porsche Centrum Amsterdam is wat ons 
betreft graag het trefpunt voor Porsche rijders om die 
ervaringen te delen’. 

ADVERTORIAL

KLANTEN MIDDELPUNT BIJ PORSCHE CENTRUM AMSTERDAM

Porsche Centrum Amsterdam is gevestigd op een 
strategische locatie in Amsterdam Zuid Oost aan de 
oostelijke kant van de A2. Het opvallende, moderne 
pand biedt naast een ruim aanbod aan nieuwe 
Porsches ook een breed scala aan Porsche Approved 
occasions. Het team bestaat uit 45 Porsche specialisten. 
De verkoop- en service adviseurs en technici 
beschikken over veel kennis en in veel gevallen over 
jarenlange werkervaring. Dat staat mede garant voor 
maximale klanttevredenheid.
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