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2013 VEEL BELOVEND
ONDERNEMER VAN HET JAAR

2008 Obrechtstraat te Oss

De jury sprak lovende woorden uit over zijn bedrijf. Belangrijke punten die terugkwamen in het juryrapport waren zijn
lef om het bedrijf in tijden van crisis zo te laten floreren en
daarnaast werd hij geroemd om zijn vakkennis.
Huiskes, die in 2008 begon met zijn bedrijf, gaf aan net
de deuren van het bedrijf te hebben geopend toen de crisis
begon. “Vertrouwen en dienstbaarheid zijn belangrijk in deze
tijden”, aldus Huiskes.

“AUTO HUISKES KIEST VOOR ADVIES EN
SERVICE OP TOPNIVEAU WAARBIJ DE KLANT
CENTRAAL STAAT”

2019 Singel 1940-1945 te Oss

Huiskes Mitsubishi-dealer Oss - Bas Huiskes (39) is met ingang van 1 oktober de nieuwe Mitsubishidealer in Oss. Huiskes neemt zijn intrek in het pand van Autobedrijf Willy van de Goor, die tot 2005
Mitsubishi-dealer was. Van de Goor gaat op een andere locatie verder als universele garagist.
Huiskes heeft negen jaar bij Dealerholding
Opgenoort gewerkt, onder andere bij het Mitsubishi-dealerschap. “Ik had altijd al de ambitie
om voor mezelf te beginnen. En ik vind Mitsu-

bishi een prachtig merk, dus toen de kans zich
voordeed om in Oss te beginnen, heb ik geen
moment getwijfeld.”

2013 Parallelweg te Oss

HUISKES GROEIT VERDER MET OVERNAME
SUZUKI-GARAGE IN OSS
OSS - Door de overname van de Suzukigarage aan de Singel wordt Bas Huiskes met stip

de grootste autodealer van Oss en omstreken.
Als zelfstandige zwemt hij tegen de stroom in.

AUTO HUISKES NEEMT AUTOMOBIELBEDRIJF
VAN ZUMMEREN OVER
MITSUBISHI- EN KIA-DEALER HUISKES
Mitsubishi- en KIA-dealer Huiskes heeft een showroom en werkplaats van 2400 vierkante meter
gekocht op bedrijventerrein Landweer in Oss.
Autobedrijf Huiskes is sinds oktober 2008 actief
in Oss. Bas Huiskes, directeur van Autobedrijf
Huiskes zegt met de nieuwe locatie, het voormalige pand van Volkswagen- en Audi- dealer
Van Udenhout, meer ruimte te hebben voor de

presentatie van de auto’s, met meer ruimte voor
service en groei. De komende maanden vindt
een verbouwing plaats om het gebouw medio
februari 2013 te openen. Het huidige pand aan
de Obrechtstraat was gehuurd.

In 2008 al bezig
met alles op het
gebied van
mobiliteit...

Stephanie
HuiskesPeters en Peter
van de Bergh,
medewerkers
van het 1e uur

SCHAIJK - Eigenaar Bas Huiskes is erg
tevreden met de schaalvergroting.
Het bedrijf is verder gegaan onder het
Carprof-label en het onderhoud van campers
en bedrijfswagens is toegevoegd
“Een prachtig bedrijf met een groot klantenbestand. Een mooie aanwinst voor ons.”
‘Service blijft voorop staan.’

In het eerste
jaar is Koen
het team
komen
versterken

