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HENGERS = HENry en GERry en met de S voor de sier. 

 

Welkom bij HENGERS! Wij zijn Henry Meijering en Gerry Vos. Wij delen dezelfde passie voor oude 

machines, materialen en dus ook auto’s. In 2015 begonnen wij uit hobby te handelen in Toyota Land 

Cruiser oldtimers.  

 

In 5 jaar tijd is onze hobby uit de hand gelopen en zijn wij uitgegroeid van 1 auto naar +/- 14 auto’s 

op voorraad. Wij zijn gespecialiseerd in de zogeheten 40 serie van de Land Cruiser en gaan nu 

uitbreiden met een voorraad van de 70 serie. Daarvoor zijn wij aan het uitbreiden met een tweede 

opslag locatie.  

 

Wij kopen originele auto’s in die geschikt zijn voor restauratie of voor dagelijks gebruik. Wij 

restaureren niet en knappen ook niet op. Puur in- en verkoop! 

80% van onze voorraad kopen wij in Zuid-Frankrijk, vanwege de goede kwaliteit. De andere 20% 

komt onder andere uit Nederland, Duitsland, België, Zwitserland, Zweden en Denemarken. Door ons 

inmiddels goede netwerk in Frankrijk hebben we een goede continue aanvoer van auto’s. 

 

Wij hebben een eigen website, facebook, instagram en wij adverteren op verschillende verkoop 

websites. 

Wij verkopen de auto’s naar klanten door heel Europa aan een sterk variërend publiek (leeftijd 20 tot 

70 jaar). Een afzetmarkt waar wij veel potentieel in zien zijn de VS.   

Door de huidige manier van adverteren weten kopers ons goed te vinden en zijn we naar de huidige 

omvang gegroeid. Door ons inmiddels goede netwerk neemt het aanbod aan inkoopzijde toe, maar  

wij de afzet beperkt ons. Wij kunnen niet goed en snel genoeg in contact komen met de kopers. 

Kortom; wij kunnen sneller inkopen, dan verkopen. Dat beperkt onze groei! 

 

Ons doel: een jaar omzet van 100 auto’s, met een continue voorraad van 25 auto’s 

 

Ons probleem: Wij kunnen sneller groeien dan dat de afzetmarkt ons kan vinden.  

 

Onze vraag: HOE KUNNEN WIJ SNELLER MET ONZE MARKT IN CONTACT KOMEN?? 

 

Wie zoeken wij: Een student marketing die eens objectief naar ons wil kijken. Wat gaat er goed, 

maar vooral wat kan er beter!  
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