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de jaren ‘60
In 1965 kregen Jaap en Diny Thalen de mogelijkheid om geld te lenen van benzinemaatschappij GULF.
Net als nu, was er in de jaren ’60 geen enkele bank bereid geld uit te lenen aan startende ondernemers.
Dankzij deze financiering ontstond de mogelijkheid om een autobedrijf te beginnen in een voormalige
boerderij aan de rand van het dorp Beilen.
In het begin werkte Jaap voornamelijk als monteur in de werkplaats en verkocht Diny de brandstoﬀen.
Het bedrijf repareerde alle merken auto’s, werd sub-dealer van Ford en de omzet groeide gestaag.
In het naast gelegen pand, Asserstraat 52, werd in 1967 een schadeherstelwerkplaats opgestart.
In 1968 werd autobedrijf J. Thalen oﬃcieel dealer van het merk Simca.

de jaren ‘00
In 2000 vond er een ingrijpende verbouwing plaats.
De oude showroom maakte plaats voor een veel grotere
en modernere showroom. Jaap ging in 2001 met pensioen
en Nico nam de zaak over. In de jaren ’00 slaagde Nico erin,
dankzij het gunstige economische tij en de populaire
Peugeot modellen, om van Autobedrijf Thalen een zeer
solide bedrijf te maken.
In 2009 is, als uitbreiding op de Peugeot dealerschap, het
occasionbedrijf BETAG opgericht. Occasionbedrijf BETAG,
waarin Autobedrijf Thalen mede-eigenaar is, verkoopt
vanuit haar prachtige pand langs de A28 gebruikte auto’s
van alle merken. Helaas overleed Jaap eind 2009 op veel te
jonge leeftijd aan de gevolgen van kanker.

de jaren ‘10
de jaren ‘70
De crisis deed zijn intrede. Mensen stelden dure aankopen uit. Daarnaast zijn moderne auto’s
kwalitatief steeds beter geworden waardoor onderhoudsintervallen groter zijn geworden.
Hierdoor verkocht ons bedrijf minder nieuwe auto’s en werd het werk in de werkplaats
minder.

In de jaren ‘70 deed in de automobielbranche de showroom zijn intrede.
In 1973 werd een groot stuk land, grenzend aan de zaak, aan de gemeente Beilen
verkocht ten behoeve van woningbouw. Met de verkoopopbrengst hiervan werd het
bedrijf uitgebreid met een magazijn, kantoorruimte met receptie en een, voor die
tijd, fantastische showroom van 300 m2.

Door natuurlijk verloop, herverdeling van werkzaamheden en door behoudend financieel
beleid, hebben alle werknemers bij Autobedrijf Thalen hun baan behouden en konden en
kunnen we de concurrentieslag aan. In 2013 is het bedrijf nogmaals
AUTOBEDRIJF
ingrijpend verbouwd naar de nieuwste eisen van Peugeot
EN
Nederland om dealer van de toekomst te kunnen blijven.

Simca was in het begin van de jaren ’70 een populaire auto en de verkopen bij ons
bedrijf stegen in die tijd tot recordhoogte.
Helaas kampte Simca, dat in de tweede helft van jaren ’70 door het Amerikaanse
Chrysler was overgenomen, met kwaliteitsproblemen. Eind jaren ’70 zakte de
populariteit van het merk Simca ernstig in.

THALEN
BETAG

200 AUTO’S
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 4.000,de jaren ‘80
Om het hoofd boven water te houden zochten Jaap en Diny naar een alternatief
voor Simca. Heel trots waren ze toen ze het Peugeot dealerschap in 1982 konden
bemachtigen.
Met de introductie van de Peugeot 205 kwam alles in een stroomversnelling.
De Peugeot 205 werd een hit, een echte kaskraker. In de jaren ’80 kwam Peugeot met
een reeks zeer succesvolle modellen. De keuze voor Peugeot, met haar populaire
modellen, bracht het bedrijf een enorme stap vooruit. In 1986 kwam zoon Nico als
medevennoot in de zaak.

De blik vooruit
de jaren ‘90
De glorietijd voor autobedrijf Thalen. Dankzij radioreclame en het internet
werd autobedrijf Thalen bekender in een grotere regio.
Nieuwe activiteiten werden aangeboord zoals autolease en grootschalige
in- en verkoop van gebruikte auto’s.
Het bedrijf verdubbelde in de jaren ’90 in omvang en omzet. Het brandstofstation
werd als eerste in Beilen omgebouwd naar een onbemand benzinestation.

Mobiliteit verandert. Sommige klanten willen graag een
auto hebben, een andere groep wil er graag één gebruiken, lenen of leasen.
Naast verkoop van nieuwe Peugeot modellen kunt u bij
ons terecht voor lease en private lease. De klant is zeer
prijsbewust en wil een auto voor een goede prijs-kwaliteit verhouding. De auto wordt niet automatisch na
vier jaar weer ingeruild, maar blijft jaren in bezit.
De laatste jaren staat, ondanks moordende concurrentie
tussen verschillende automerken, het aantal verkochte
nieuwe auto’s sterk onder druk. Ook wordt bij vervanging van de auto vaker een jonge occasion overwogen.

Door ons uitgebreide netwerk in binnen- en buitenland
waar we inkopen, slagen we er steeds in om een mooie
selectie gebruikte auto’s voor concurrerende prijzen
aan te bieden. We zijn steeds op zoek naar nette occasions met weinig kilometers die goed zijn onderhouden,
kortom: we zijn steeds op zoek naar een uniek exemplaar.
Veel autobezitters zoeken naar een voordelig alternatief voor onderhoud. De klant wil graag deskundig onderhoud voor een scherpe prijs, dicht bij huis.
Autobedrijf Thalen vervult die rol al jaren voor veel
Peugeot rijders.

Wat veel mensen niet weten is dat we ook auto’s van
andere merken in onze werkplaats onderhouden en/of
repareren. Ons personeel is zeer deskundig, onze apparatuur zeer actueel en de prijs is buitengewoon concurrerend. Dit gaan we in de toekomst meer onder de aandacht brengen en duidelijker handen en voeten geven.
Wat we niet veranderen is onze service. Jaar in, jaar uit
beoordelen klanten ons in enquêtes naar klanttevredenheid, met een dikke voldoende. We zijn onze klanten en
personeel daar heel dankbaar voor. We zijn een relatief
klein bedrijf waar persoonlijk contact voorop staat.
Bij ons bent u geen nummer, we kennen u en u ons.

