
2020 is een bewogen jaar voor ons allemaal. Ondanks de vele veranderingen in de wereld én in de autobranche, 
werken wij hard aan onze toekomst. Afgelopen jaar hebben wij onze vestigingen in Amsterdam-West en 
Hillegom compleet gemoderniseerd en zijn er laadpleinen aangelegd met ruimte voor acht elektrische auto’s. 
Onze vestiging in Aalsmeer is ook verbouwd, zodat we meer showroom- en kantoorruimte hebben.

Vanaf half november zullen wij een nieuw pand betrekken in 
Amsterdam-Zuidoost, op 100 meter van onze huidige locatie.  
Hier starten wij als servicevestiging, maar vanaf begin 2021 kunt u  
ook terecht voor een nieuwe en gebruikte Renault of Dacia.

Dit jaar vieren wij ons 40-jarig bestaan. Door de huidige situatie 
kunnen wij dit niet met u vieren zoals wij dat het liefst hadden gedaan, 
maar in de maand november kunt u rekenen op mooie acties en extra 
voordeel! U leest hier meer over in deze Nieuwendijk jubileumkrant.
 
Al 40 jaar zijn wij sterk in de regio en we zijn blij en trots om te kunnen 
vertellen dat we ons verzorgingsgebied vanaf 4 december vergroten 
met een vestiging in Zaandam. Dankzij deze overname kunnen wij  
ons verder ontwikkelen in de gebieden Amsterdam-Noord, Zaandam  
en Purmerend. 

Ondanks dat wij als bedrijf blijven groeien, vinden wij het nog steeds 
erg belangrijk dat wij klein en benaderbaar blijven, zodat u zich thuis 
voelt. Onze medewerkers maken het verschil, dagelijks doen deze 
gekwalificeerde en enthousiaste collega’s hun uiterste best om u zo 
goed mogelijk van dienst te zijn. Dat dat goed lukt blijkt uit de hoge 
klanttevredenheidscores. Daar zijn we trots op!
 
Wij bedanken u voor het vertrouwen in ons bedrijf, kijken uit  
naar de komende tijd en gaan er met elkaar een groot succes  
van maken!

Vriendelijke groet,

Directie Autobedrijf Nieuwendijk
Kees Nieuwendijk, Sjaak Nieuwendijk en Victor Jonk

autobedrijf-nieuwendijk.nl

A L  4 0  J A A R  S T E R K  I N  D E  R E G I O

E E N  M A A N D  L A N G  F E E S T E L I J K  V O O R D E E L

Aalsmeer Zwarteweg 93 Tel: (0297) 38 30 80
Amstelveen Traviatastraat 2 Tel: (020) 426 39 50
Amsterdam-West Sydneystraat 18 Tel: (020) 659 42 00

Amsterdam-Zuidoost* Klokkenbergweg 13 Tel: (020) 561 96 50
Hillegom Arnoudstraat 4 Tel: (0252) 43 30 43
Uithoorn* Zijdelweg 53 Tel: (0297) 56 30 44
*Alleen onderhoud en reparatie

Officiële brandstofgegevens: min/max. verbruik 0-7,7 l/100 km. Resp. 66,7-0 km/l. CO2 0-153 gr/km.

Acties geldig van 03-11-2020 tot en met 30-11-2020 en alleen bij Autobedrijf Nieuwendijk. Afbeeldingen kunnen afwijken van aangeboden uitvoeringen, luxere uitvoeringen verkrijgbaar tegen meerprijs. Schrijf- en drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. 1 Jubileumvoordeel geldig van 03-11-2020 tot en met 30-11-2020 op 
voorraadmodellen, uiterlijk geregistreerd op 31-12-2020. Het vermelde voordeel is inclusief btw en is niet geldig in combinatie met de doorlopende Renault Private Lease aanbiedingen. Het vermelde voordeel kan wel worden gecombineerd met het Renault Flex Choice-financieringsaanbod. Niet geldig i.c.m. andere acties, niet 
inwisselbaar tegen contanten. 2 Accessoires cadeau t.w.v. € 400,- inclusief btw, bij particuliere en zakelijke aanschaf van een nieuwe of gebruikte auto. Actie geldig van 03-11-2020 tot en met 30-11-2020. Geldig i.c.m. andere acties en niet inwisselbaar tegen contanten. 3 Deelname aan de win-actie staat open voor alle in Nederland 
woonachtige personen in bezit van een auto en een geldig rijbewijs. Personeelsleden en directe familieleden van alle aan Autobedrijf Nieuwendijk gelieerde bedrijven zijn uitgesloten van deelname. Na afloop van de actieperiode worden de vooraf geselecteerde prijzen uitgekeerd. De winnaars worden per e-mail geïnformeerd. De prijzen 
zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor andere prijzen of geld. De overige actievoorwaarden vindt u op www.autobedrijf-nieuwendijk.nl. 4 Bij aanschaf en registratie in 2020 ontloopt u de BPM-verhoging per 01-01-2021, u bespaart hiermee tot wel € 2.380,- bij de aanschaf van een nieuwe Renault. 
5 Consumentenadviesprijzen o.b.v. genoemde uitvoeringen, CLIO en nieuwe CAPTUR o.b.v. voorraadmodellen. Prijzen inclusief jubileumvoordeel (1), onvermijdbare kosten nodig voor aflevering van de auto aan de consument, exclusief eventuele metallic lak. Optionele pakketten en/of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument en 
kunnen desgewenst tegen meerprijs geleverd worden. 6 Private Lease TWINGO, CLIO en nieuwe CAPTUR o.b.v. voorraadmodellen, betreffende de uitvoeringen TWINGO Collection, CLIO Zen Bi-Fuel en nieuwe CAPTUR Intens. Nieuwe TWINGO Electric o.b.v. Life-uitvoering, exclusief eventuele EV-Subsidie. Maandbedrag o.b.v. 60 
maanden en 6.000 km/jaar (TWINGO, CLIO en nieuwe TWINGO Electric) of 10.000 km/jaar (nieuwe CAPTUR). Inbegrepen: motorrijtuigenbelasting, all-riskverzekering (eigen risico € 450,- op casco), onderhoud, reparatie & banden, vervangend vervoer na 24 uur, pechhulp Europa, afleverkosten, btw en administratiekosten. Kosten voor 
wassen, brandstof en updates van een eventueel navigatiesysteem zijn niet inbegrepen. De max. meerkilometerprijs per km bij vanaftarief is € 0,10, max. minderkilometerprijs per km bij vanaftarief is € 0,03. Renault Private Lease wordt onder de voorwaarden van het Keurmerk Private Lease aangeboden door Renault Financial Services, 
handelsnaam van RCI Financial Services B.V. Renault Private Lease is onder voorbehoud van financiële acceptatie. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s incl. btw. Aanbetaling (uit inruil) niet mogelijk. Kijk voor de actievoorwaarden op www.renaultprivatelease.nl. 7 Actieradius o.b.v. WLTP-stadscyclus 
en afhankelijk van diverse factoren zoals de plaats van gebruik, rijstijl, weersomstandigheden en de belading van de auto. © 10-20

autobedrijf-nieuwendijk.nl

‘Sterk in de regio’ staat in ons logo. Dat betekent niet alleen  
dat wij een sterke speler zijn op de automarkt in en rond de regio  
Amsterdam. Het betekent ook dat wij sterk staan als werkgever  
en maatschappelijk verantwoorde onderneming. We zorgen graag 
goed voor ons personeel, het milieu en de samenleving. Een  
onderdeel daarvan is dat clubs, stichtingen en goede initiatieven  
op onze steun kunnen rekenen. 

Sinds 2015 mag elke medewerker jaarlijks een bedrag schenken  
aan een goed doel dat hij/zij zelf kiest. Het totaalbedrag is gerelateerd  
aan de omzet van onderdelen in het voorafgaande jaar en bedroeg  
in 2020 maar liefst € 14.250,-. Onze 143 medewerkers besteedden  
dit bedrag aan projecten en organisaties waarbij zij zich betrokken  
voelen. Dit verschilt van kleine lokale verenigingen, zoals een schaats- 
of scoutingclub, tot grote landelijk bekende doelen als KWF en  
CliniClowns. Zo hebben we ook een mooi bedrag van € 640,- uit  
kunnen keren aan de Weggeefkelder, dat zeker goed terecht komt! 

Ook dit jaar werken we hard om een goede omzet te realiseren  
zodat we volgend jaar weer veel mensen blij kunnen maken! 

W I E  J A R I G  I S ,  T R A K T E E R T !
Bij aankoop van een nieuwe Renault krijgt u tot € 3.000,- jubileumvoordeel 1. En wij doen u  

€ 400,- aan accessoires cadeau 2 op een nieuwe of gebruikte Renault of Dacia, ook bij zakelijke aanschaf.

In onze werkplaats doen wij u daarnaast de volgende mooie aanbiedingen:
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Medewerkers kiezen bestemming voor hun gift:

€ 14.250,- uitgekeerd aan  
diverse goede doelen

Slagroomtaart voor alle collega’s:
Vestigingen Hillegom en Lijnden 10 jaar

Anders dan hoe we hadden gedacht, maar zeker niet 
minder feestelijk, vieren we met deze jubileum krant  
en een interactieve jubileum campagne ons 40-jarig 
jubileum met u. Eerder dit jaar vierden we met onze  
collega’s al een klein feestje. Want tien jaar geleden  
zijn we onze vestiging in Hillegom gestart én werd  
ons pand in Lijnden geopend met een 
groot feest. En hoe kun je nou 
beter terugblikken op deze 
twee mijlpalen, dan met een 
heerlijke slagroomtaart 
voor iedereen.

Mattenset

€ 49,50 
Nu voor:

 € 40,-

Nu met:

 € 40,-
korting

Nu met:

 € 40,-
korting

Ruiten-
wisserset

Nieuwe 
accu

Nieuwe  
skibox

€ 69,-
Nu voor:

 € 40,-

Tot € 3.000,-  
jubileumvoordeel 1  

bij aanschaf nieuwe auto!

Accessoires cadeau  
t.w.v. € 400,- 2 

op gebruikt, nieuw én zakelijk!

Profiteer van véél  
aftersales-voordeel  

in de werkplaats en op accessoires!

Win een jaar lang gratis rijden in de nieuwe TWINGO Electric! 3Hoe denkt ú dat autorijden er over 40 jaar uitziet?
Op naar de volgende 40 jaar! Maar hoe ziet autorijden er over 40 jaar eigenlijk uit? Geef úw visie  

op autobedrijf-nieuwendijk.nl/jubileum en maak kans op een jaar gratis nieuwe TWINGO Electric rijden  
of een andere mooie prijs!

Laat het weten op autobedrijf-nieuwendijk.nl/jubileum en maak kans op  
een jaar lang gratis nieuwe TWINGO Electric rijden! 3

4x

1x Unieke hoofdprijs:
1 jaar lang gratis rijden in de nieuwe Renault TWINGO Electric.

Accessoirecheque  
t.w.v. € 400,- 40x € 40,- korting op uw 

volgende onderhoudsbeurt



Nieuwe Renault TWINGO Electric

Private Lease vanaf 

€ 329,- p.mnd.6

Collection vanaf 

€ 21.290,- 5

INCLUSIEF € 800,- JUBILEUMVOORDEEL 1

√ Actieradius tot maximaal 270 kilometer 7

√  Met de Caméléon-lader laadt u de accu  
binnen 1 uur tot wel 80% op

De nieuwe Renault TWINGO Electric: de grote vedette in de stad 

Na drie generaties en bijna vier miljoen verkochte exemplaren in 25 landen wereldwijd is de Renault 
TWINGO een nieuwe weg ingeslagen met de introductie van een volledig elektrische variant:  
de nieuwe TWINGO Electric. Net als de TWINGO met verbrandingsmotor biedt de nieuwe TWINGO 
Electric de kortste draaicirkel in deze klasse. Dankzij de 22 kWh-batterij hoeft de nieuwe TWINGO 
Electric slechts één keer per week te worden opgeladen als die voornamelijk in stadsverkeer gebruikt 
wordt, maar de nieuwe TWINGO Electric leent zich zeker ook voor langere ritten.

Met Private Lease rijdt u voor een vast bedrag per maand in de nieuwste TWINGO Electric. Eenvoudig 
geregeld, daarna rijdt u jarenlang zonder onverwachte kosten. Alleen af en toe opladen, dat is alles. 
U least al een nieuwe Renault TWINGO Electric vanaf € 329,- per maand. 6

Lieselotte van Velzen: 

“ De sfeer  
is altijd goed!”

14 jaar oud was Lieselotte van Velzen 
nog maar toen ze op de zaterdag-
ochtenden aan de slag ging als 
receptiemedewerker bij onze vestiging 
in Aalsmeer. Helemaal vreemd was 
Nieuwendijk toen niet voor haar, vader 
Rinus is al sinds 2000 bij Nieuwendijk  
in dienst. Als zijn vrolijke dochtertje  
met hem meeging naar het werk  
dan maakten zijn collega’s altijd  
grapjes met haar. 

Inmiddels is Lieselotte 24 jaar en zelf 
een volwaardig collega. Naast haar 
studie Psychologie werkt ze met veel 
plezier op zaterdag en in de vakanties 
als service-adviseur. In 2016/17 had ze 
een tussenjaar en was ze zelfs een heel 
jaar actief als lid van het Klant Contact 
Centrum en als vliegende keep bij  
de recepties. 

Tot op de dag van vandaag heeft Lieselotte het ontzettend naar haar zin bij de Nieuwendijk 
groep. Waarom? “In de eerste plaats omdat het zo gezellig is! Het zijn allemaal fijne collega’s 
en de sfeer is altijd goed. Daarnaast vind ik het leuk om de klanten te kunnen helpen. Op  
zaterdag komen er vooral mensen langs met kleine probleempjes. Een lampje dat knippert, 
de bandenspanning die gecontroleerd moet worden of een accu die het heeft begeven. 
Soms kan ik een vraag beantwoorden of een advies geven waardoor de klant direct  
geholpen is. En anders vraag ik de monteur die op dat moment aan het werk is om het 
probleempje te verhelpen. Als die klant dan blij weg gaat, geeft dat een goed gevoel”. 

Met betrekking tot blije klanten herinnert ze zich een specifieke gebeurtenis. “In het begin 
van de coronatijd mochten we elke klant die langskwam een bos pioenrozen geven.  
De mensen reageerden zo enthousiast, dat was superleuk!” 

We zijn benieuwd of Lieselotte het net als haar vader meer dan 20 jaar gaat volhouden  
bij Nieuwendijk. Als het aan ons ligt wel!

Al meer dan 25 jaar tevreden! Klanttevredenheid
In een statig pand aan de Amstel in Uithoorn vindt u de firma Raggers. Net als  
Nieuwendijk een familiebedrijf met een rijke historie en een sterke positie in de regio.  
Al meer dan 25 jaar hebben de twee bedrijven een sterke band met elkaar.

Met bijna 400 werknemers zorgt schoonmaakbedrijf Raggers ervoor dat vele bedrijfs panden in de regio er op 
en top uitzien. Om al die mensen op hun bestemming te laten komen, is een groot wagenpark nodig. Veruit 
de meeste auto’s komen bij Nieuwendijk Uithoorn vandaan. Alle rayonleiders rijden in een Renault CLIO Estate 
en de schoonmakers hebben een Renault KANGOO tot hun beschikking. “De ideale auto voor dit werk”, zegt 
Mirella, die namens Raggers het contact onderhoud met de service-adviseurs van Nieuwendijk. “Emmers, stof-
zuigers, alles wat ze nodig hebben, schuiven ze er zo in”. Alle auto’s zijn wit, met daarop het bekende Raggers 
logo. Alleen de net nieuwe CLIO van de kwaliteitsmanager springt er uit, met een knaloranje kleur en een wit,  
feestelijk logo. Raggers heeft namelijk ook een bijzonder jubileum te vieren, 85 jaar!

Het schoonmaakbedrijf werd in 1935 opgericht door ‘Opa Raggers’. Zoon Rob nam het stokje van hem over en 
inmiddels staan Gitta van der Veldt-Raggers en Peter van Amerongen al 25 jaar aan het roer. “Vroeger”, vertelt 
Peter, “kochten we auto’s van verschillende merken bij verschillende dealers, een beetje los zand. Toen ik hier  
25 jaar geleden in de directie kwam, heb ik het anders aangepakt. Het liefst werk ik met één leverancier, die ik 
goed ken, vertrouw en bij wie ik een faire prijs betaal. Dat vinden we allemaal bij Nieuwendijk. Het contact met 
Sjaak Nieuwendijk is perfect, ik krijg altijd goed advies, we maken goede afspraken en het is nog gezellig ook. 
Van Mirella en de berijders krijg ik nooit klachten dat er een reparatie niet goed is gegaan of iets dergelijks,  
het is gewoon altijd goed”. 

Allemaal complimenten die we in onze zak kunnen steken. Voor ons is Raggers een belangrijke relatie met wie 
de samenwerking altijd fijn en soepel verloopt. Als Peter van Amerongen aangeeft dat Raggers nog lang zaken 
hoopt te doen met Nieuwendijk, kunnen wij alleen maar bevestigen dat dat wat ons betreft exact hetzelfde is. 

Klanttevredenheid heeft altijd 
onze prioriteit. Dagelijks doen 
al onze medewerkers hun 
uiterste best om u zo goed 
mogelijk van dienst te zijn. 

Dat dit ook door onze klanten wordt opgemerkt, blijkt uit 
de hoge klanttevredenheidsscores. Uit enquêtes blijkt 
dat u ons gemiddeld waardeert met een 8,5! Daar zijn 
we trots op en we doen er alles aan om dit zo te houden 
en waar mogelijk nog te verbeteren.

Op dit moment volgen onze medewerkers een training 
gericht op kwaliteit en communicatie. Hierdoor blijven 
we scherp en kunnen we u een optimale service bieden. 
Wij zeggen met trots: onze mensen maken het verschil!

ARKANA, aangenaam 

Goed nieuws: de Renault ARKANA komt naar  
Europa. De nieuwe Renault ARKANA wordt in het 
tweede deel van 2021 in Nederland geïntro duceerd. 
Alleen… is de nieuwe ARKANA nu een coupé of  
een SUV? Nou, allebei. Het is een vierdeurs cross-
over, tot nu toe alleen te vinden in het premium 
segment. De nieuwe ARKANA is leverbaar als 
Hybrid. Het nieuwe model is een aanvulling op het 
huidige aanbod gezinsauto’s van Renault (MÉGANE, 
KADJAR en SCÉNIC) en is onderdeel van het snel 
groeiende SUV-segment in Europa. Het interieur 
van de nieuwe ARKANA is speciaal op gezinnen 
afgestemd, zowel op het gebied van interieur ruimte 
als dat van de bagageruimte.
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De klant is niet Koning, de klant is Keizer. Ze gaan 
voor een 10, maar van mij krijgen ze een 11!

Complimenten voor de goede service. Altijd goed 
bereikbaar. Ook voor de werkplaats een dikke 10!

Ik kom niet als een vreemde binnen, ook de  
monteurs zeggen gedag als ze mij zien. Net als bij 
de receptie, daar nemen ze nog de tijd voor je.

Wij rijden al 40 jaar in een Renault en zijn erg 
tevreden. We worden altijd TOP geholpen.

Ik rijd 52 kilometer om voor dit bedrijf!

Zoals altijd correcte afhandeling van de service-
beurt. Vriendelijk, attent en professioneel te woord 
gestaan en geholpen. Top!

André Cocu: 

Van monteur naar mentor
Nieuwe Renault  
ARKANA

December 2020
Overname 
Zaandam

3 oktober 1980
Start Renault Nieuwendijk  
aan de Teelmanstraat

1999
Nieuw pand 
Aalsmeer

2008
Nieuwendijk Uithoorn 
wordt Nissan-dealer

2010
Overname 
Hillegom

2018
Overname Amsterdam-West
en Amsterdam-Zuidoost

2020
Verbouwing Aalsmeer, Hillegom
en Amsterdam-West

2005
25-jarig 
bestaan

1990
10-jarig 
bestaan 

1984
Opening nieuw filiaal  

Uithoorn

1994
20 jaar Renault-dealer  

Maas/Nieuwendijk

2002
Overname 

Amstelveen

2007
Overname 

Badhoevedorp

2010
Nieuw pand 

Lijnden

2015
35-jarig 
bestaan

2019
Tweede plek ‘Renault 

Dealer Of The Year 2018’

2020
40-jarig 
bestaan

Mirella van Doorne en Recep Kuzlak en  
twee Renaults bij het kantoor van Raggers

Renault TWINGO
Collection standaard uitgerust met o.a.: 
√  Airconditioning
√  Multimediasysteem R&GO
√  Regen- en lichtsensor
√  Snelheidsbegrenzer

Renault CLIO
Zen standaard uitgerust met o.a.: 
√ Active Emergency Braking System
√ Airconditioning
√ LED Pure Vision-koplampen
√ Traffic Sign Recognition

Nieuwe Renault CAPTUR
Intens standaard uitgerust met o.a.: 
√   Centrale portiervergrendeling  

met afstandsbediening
√ Cruise control
√ LED-dagrijverlichting

Private Lease vanaf 

€ 229,- p.mnd.6

Incl. jubileumvoordeel 1 

€ 13.200,- 5

Private Lease vanaf 

€ 295,- p.mnd.6

Incl. jubileumvoordeel 1 

€ 17.790,- 5

Private Lease vanaf 

€ 399,- p.mnd.6

Incl. jubileumvoordeel 1 

€ 24.190,- 5

Nieuwendijk prijsgarantie: 

Stap nog dit jaar in en ontloop de bpm-verhoging!
Koop een nieuwe Renault uit voorraad, bespaar tot maar liefst € 1.750,- 4 én profiteer van extra jubileumvoordeel

BPM-besparing tot € 1.395,- 4 + jubileumvoordeel € 800,- 1

TOT WEL € 2.195,- BESPARING!

BPM-besparing tot € 1.495,- 4 + jubileumvoordeel € 1.200,- 1

TOT WEL € 2.695,- BESPARING!

BPM-besparing tot € 1.750,- 4 + jubileumvoordeel € 1.200,- 1

TOT WEL € 2.950,- BESPARING!

√ SUV-coupé met een oogstrelend design
√ Een cockpit boordevol comfort en technologie
√ HYBRID-technologie voor nóg prettiger rijden

Lange dienstverbanden niet meer van deze tijd? Daar denken  
de medewerkers van Nieuwendijk heel anders over! Velen hebben  
het zo goed naar hun zin dat ze lang loyaal blijven. Het regent  
lustrums en jubilea, mijlpalen die allemaal uitgebreid worden gevierd. 
André Cocu is samen met Dré Maas recordhouder. Beide mannen 
maken vanaf het eerste uur deel uit van de Nieuwendijk club en doen 
dat anno 2020 nog steeds vol enthousiasme. 

We zoomen in op André. In de vestiging Amsterdam-West maakt  
hij zich even vrij voor een kort interview. Licht melancholisch blikt hij 
terug op de beginjaren, toen hij als 15-jarig jochie mocht starten  
als leerling-monteur. “Toen kende iedereen elkaar nog en knobbelden 
(spel met dobbelstenen) we elke vrijdag na het werk, vaak tot laat  
in de avond.”

Maar ook vertelt hij hoe bijzonder het is om betrokken zijn bij de ont-
wikkeling van het bedrijf, van dorpsgarage tot grote speler in de regio. 
Zelf bleef André zich voortdurend bijscholen om alle technische inno-
vaties, die elkaar razendsnel opvolgen, te kunnen volgen. Elektronica is 
zijn specialiteit. Renault loopt sinds 2011 voorop met het produ ceren 
van elektrische auto’s, dus dan moet je die ook kunnen repareren. 
 “Dat is totaal iets anders dan een auto met een verbrandings motor.  
Je hebt te maken met heel andere problemen en storingen. Het is 
soms een flink gepuzzel om die te kunnen oplossen maar uiteindelijk 
komen we er altijd uit. Ook de auto’s met verbrandingsmotoren zitten 
nu vol technologie en dat maakt het werk er niet eenvoudiger op.”

De schat aan kennis en ervaring die André in de loop der jaren  
heeft opgedaan is natuurlijk heel waardevol voor ons bedrijf.  
Het is fantastisch dat hij die nu doorgeeft aan de jonge technici in 
onze werkplaatsen. André: “Het is ontzettend leuk om mijn kennis te 
kunnen delen en de jongens zijn erg leergierig. En natuurlijk is het voor 
mij prettig dat ik, nu het sleutelen mij door een blessure moeilijk afgaat, 
toch mijn steentje kan blijven bijdragen”. 

Wat André nog wil zeggen als hij terugkijkt op 40 jaar Nieuwendijk? 
“Hoewel er in die tijd enorm veel is veranderd, geldt nog steeds  
hetzelfde uitgangspunt: de klant moet het naar zijn zin hebben.  
En daarom weten de mensen ons nog steeds te vinden!”

8,5


