Autobedrijf Arend Benthem B.V. nieuwe
Mazda-dealer in Meppel en omgeving
Waddinxveen, 26 april 2011. Met ingang van 1 mei a.s. is Autobedrijf Arend Benthem in
Meppel de nieuwe dealer voor Mazda in Meppel, Steenwijk en directe omgeving. Het
bedrijf is al 12 jaar Seat-dealer voor de regio en heeft in het pand aan de Blankenstein
530 in Meppel de moderne showroom nu ook ingericht voor de modellen van Mazda.
Naamgever Arend Benthem begon 12 jaar geleden met de bouw van het huidige pand en
vestigde zich daarin als Seat-dealer. Op zoek naar een ander merk erbij werd de showroom
enige tijd geleden al vergroot. Op het juiste moment vonden de eerste gesprekken met
Mazda plaats, waardoor nu vanaf 1 mei a.s. het productengamma van Mazda in Nederland
ook bij Benthem BV is te bewonderen en natuurlijk te kopen.
“Vanaf nu kunnen alle Mazda-rijders in de omgeving Meppel en Steenwijk bij ons terecht
voor alle service en onderhoud en natuurlijk voor nieuwe en gebruikte Mazda’s”, vertelt
eigenaar en directeur Arend Benthem. “We zijn blij met de toevoeging van Mazda aan ons
bedrijf. Het merk is zodanig gepositioneerd dat het zich goed kan onderscheiden met zijn
premiumuitstraling, betrouwbaarheid en sportiviteit, de kernwaarden van Mazda. Bovendien
ben ik zeer tevreden met de eigen, enigszins afgescheiden sho wroom voor Mazda en ben
er van overtuigd dat we op deze wijze een nieuwe start met het merk in Meppel en
omgeving kunnen maken”, aldus Benthem. Op 1 mei a.s. zal de komst van het merk Mazda
op feestelijke wijze ingeluid worden. Klanten zijn van harte welkom om dat vanaf die datum
ter plekke mee te vieren.
De opening van de nieuwe dealer valt samen met een belangrijk moment voor Mazda in
Nederland. Op de AutoRAI werd vorige week als belangrijkste primeur van Mazda de
Mazda2 BiFuel onthuld, de eerste Mazda in Nederland met een A-label. De BiFuel biedt als
extra een moderne af-fabriek LPG-gasinstallatie, die de benzinemotor via een automatische
schakeling altijd op LPG laat draaien, tenzij er handmatig een andere keuze wordt gemaakt.
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Dat betekent een gecombineerd verbruik van slechts 6,5 l/100 km en daarmee een uitstoot
van slechts 110 g/km, een wereldprimeur voor een 4-cilinder benzinemotor in dit segment,
waardoor er geen BPM-toeslag geldt. Daarnaast hoeft er voor deze Mazda2 geen
wegenbelasting te worden betaald en indien de auto zakelijk wordt gebruikt geldt er een
bijtelling van slechts 14%. Het model is leverbaar als 1.3 liter Cool met 75 pk en als 1.3 liter
High Power GT-M Line met 84 pk.
De Mazda2 BiFuel is vanzelfsprekend één van de blikvangers in de nieuwe Mazdashowroom van Autobedrijf Arend Benthem B.V. in Meppel.
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