ALGEMEEN

ondernemend voor ondernemers

Sinds afgelopen zomer heeft Esso
Kok al vier veelgebruikte wasboxen
in bedrijf.

Esso Kok breidt activiteiten verder uit

Kettingwasstraat bij tankstation
Hoofdweg
Met de aankoop van de showroom van Broekhuis Ford breidt Esso
Kok de activiteiten aan de Hoofdweg in Harderwijk verder uit. Het
duurt nog tot begin 2009, maar dan kan de autorijder gebruik maken
van een inpandige kettingwasstraat. De vijfentwintig meter lange
wasstraat is volledig geautomatiseerd en kan ieder uur dertig tot
veertig auto’s reinigen.
Het pand dat achter het tankstation is
gelegen biedt daarnaast plaats aan vier
extra wasboxen en aanverwante activi-

teiten. De showroom komt over een jaar
vrij als de nieuwe vestiging van
Broekhuis op het Harderwijkse bedrij-
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venterrein Tonsel bij Drielanden opent.
Het gebouw zal vervolgens een modernisering ondergaan met onder andere
een nieuwe luifel en veel roestvast
staal.
CAR WASH PLEIN KOK
In de woorden van eigenaar Johan Kok
verwordt zijn zaak aan de Hoofdweg tot
‘Car Wash Plein Kok’. ‘Harderwijk en
omgeving krijgt vanaf 2009 een scala
aan mogelijkheden voor het wassen van
de auto. Tegen die tijd hebben we acht
De huidige showroom van Broekhuis
Ford is in het voorjaar van 2009 veranderd in een inpandige kettingwasstraat. Foto’s: Fotostudio Merjenburgh

wasboxen en een wasstraat. In het
nieuwe pand bieden we ook diensten
aan als autopoetsen en interieurreiniging. Kortom, we verhogen de service,
de kwaliteit en de capaciteit. Autowassen is een wekelijks terugkerende
bezigheid en die willen we leuk maken.’
De zogeheten Textielwasstraat is uitgerust met een kettingbaan die de auto, of
een klein busje voorttrekt. Personeel
zorgt voor begeleiding en het voorwassen. In de wasstraat volgt met de nieuwste technieken, waaronder borstelmateriaal op basis van krasvrije textiel, een
gedegen reinigingsproces van vier
minuten. Het gehele wasproces
geschiedt op een milieuvriendelijke
wijze. De huidige rollover wasstraat
naast het tankstation die een capaciteit
heeft van zeven auto’s per uur verdwijnt
bij de opening van de nieuwe.
TWINTIGJARIG BESTAAN
Johan Kok is sinds februari 2004 eigenaar van het tankstation aan de
Hoofdweg. In dat jaar opende hij op
deze locatie ook een Délifrance broodjeszaak. Al twintig jaar heeft Kok daarnaast een tankstation aan de Vondellaan in Harderwijk. In Ermelo,
Veenendaal en Bemmel zijn eveneens
vestigingen van Kok.<

