M.C. Gerritse Personenwagens BV nieuw
verkooppunt van Mazda in Tiel en omgeving
Waddinxveen, 4 maart 2011. Met ingang van 12 maart a.s. is M.C. Gerritse
Personenwagens BV in Tiel het nieuwe verkooppunt van Mazda. Gerritse
vertegenwoordigt nu zowel in Tiel als in Oss de merken Ford en Mazda. Het bedrijf is
al meer dan 25 jaar Ford-dealer voor de regio en heeft in het pand aan de Edisonstraat
1 in Tiel de showroom nu ook ingericht voor de modellen van Mazda.
Naamgever Mas Gerritse begon in 1962 als dealer van Scania en Simca. Later werd Simca
vervangen door Ford. Inmiddels bezit de onderneming, die al enige tijd onder leiding staat
van de twee zonen van de oprichter, meerdere panden aan de Edisonstraat en
Franklinstraat in Tiel. Het bedrijf omvat naast het Ford-dealerschap onder meer een takel-en
bergingsbedrijf, een schadeherstelbedrijf en een carrossieriebedrijf. Ook is Gerritse BV nog
steeds dealer van Scania.
Bedrijfsleider in het pand met de nieuwe Mazda’s is Carlo Koning: “Om de klanten van
Mazda een optimale service te geven is de technische know–how overgekomen van de
voormalige Mazda-dealer in Tiel. Vanaf nu kunnen alle Mazda-rijders in deze omgeving bij
ons terecht voor alle service en onderhoud en natuurlijk voor nieuwe en gebruikte Mazda’s”.
“We zien Mazda als een merk voor echte liefhebbers”, vertelt Rijk Wesselo, verkoopadviseur
van Mazda bij Gerritse. “Het merk gaat, als je het met bijvoorbeeld Ford vergelijkt, richting
niche en trekt dus ook andere klanten naar onze showroom. De kwaliteit is erg hoog en de
prijzen zijn scherp, dus we verwachten er veel van”.
Mazda krijgt aan de Edisonstraat 1 in Tiel een eigen deel in de grote showroom. Op 12
maart a.s. zal de komst van het merk Mazda op feestelijke wijze ingeluid worden. Klanten
zijn van harte welkom om dat ter plekke mee te vieren.
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