Na gedeelde showroom nu volledig Donkervoort exclusive showroom en werkplaats in Classic
Remise Düsseldorf
PERSBERICHT │ Groei zet voort; Donkervoort Automobielen GmbH breidt uit in Düsseldorf

Donkervoort blijft groeien in Duitsland. Begin 2017 opent Donkervoort Automobielen GmbH een volledig eigen
showroom én werkplaats in de aantrekkelijke Classic Remise Düsseldorf, gevestigd in de monumentale en
prachtig gerestaureerde voormalige locomotief- en treinloods. Hiermee hoopt Donkervoort de Duitse markt
verder uit te breiden en als zodanig Donkervoort-klanten en geïnteresseerden nog beter te kunnen ondersteunen
in zowel verkoop als aftersales en onderhoud.

Succes in Düsseldorf zorgt voor herstructurering Donkervoort Duitsland
Sinds de opening van de gedeelde showroom met COMCO Leasing, een bekende Duitse leasemaatschappij voor
klassieke en exclusieve voertuigen, in het najaar van 2015 is de uitbreiding naar de Classic Remise Düsseldorf
een daverend succes gebleken. Vele bestaande Donkervoort-rijders en geïnteresseerden bleken zowel op het
gebied van verkoop als service en onderhoud sterk de voorkeur te geven aan de centrale en makkelijk bereikbare
vestiging in Düsseldorf ten opzichte van de meer op evenementen gerichte locatie op het Bilster Berg Drive
Resort.

Deze ontwikkeling heeft Donkervoort doen besluiten tot een herstructurering van de twee vestigingen in
Duitsland. Hierbij verschuift de focus op verkoop en service en onderhoud naar de nieuwe vestiging in
Düsseldorf. Deze wordt daarmee tevens het nieuwe hoofdkantoor in Duitsland. De samenwerking met het
Bilster Berg Drive Resort blijft, echter zal deze zich enkel nog op klantenevenementen en test- en
ontwikkelingswerk concentreren.

Donkervoort exclusive showroom en werkplaats
De nieuwe Donkervoort-vestiging in de Classic Remise zal een full-service concept bieden –zowel op het gebied
van verkoop als after-sales. Deze vestiging wordt een kleinere versie van de fabriek in Lelystad en zal een
belangrijk verkooppunt worden voor Duitsland en de omliggende landen. In de bescheiden showroom worden
zowel de nieuwste als een selectie van pre-owned Donkervoorts getoond, aangevuld met een goed gevuld
accessoire- en merchandising gedeelte. Ook kunnen Donkervoort-rijders in de ruime, industriële werkplaats
terecht voor het onderhoud, de service en de reparatie van hun auto’s. Op termijn zal hier bovendien de
eindassemblage voor nieuwe Donkervoorts bestemd voor de Duitse markt plaatsvinden.

Donkervoort Automobielen
“Soms vallen zaken simpelweg op z’n plek; het goede gevoel met de organisatie van de Classic Remise, het
vrijkomen van een unieke en perfect passende plek en de vele positieve reacties van Donkervoort-eigenaren en
geïnteresseerden op onze aanwezigheid op deze fantastische locatie. Eigenlijk konden we niet anders!
Begin 2017 hopen wij de deuren van deze geheel nieuwe vestiging te mogen openen, iets waar wij met het
gehele Team Donkervoort nu al naar uitkijken!

Via deze weg bedanken wij tevens COMCO Leasing heel hartelijk voor de fijne samenwerking. Bedankt dat wij de
enorme potentie van de Classic Remise Düsseldorf met eigen ogen dankzij jullie hebben kunnen ervaren.”

Alexander Thorstensen - Manager Donkervoort Automobielen GmbH

Techno Classica Essen
De aftrap van de samenwerking met de Classic Remise Düsseldorf zal overigens plaatsvinden tijdens de
welbekende Techno Classica in Essen van 6 tot en met 10 april 2016. Naast een unieke D8 GTO Bare Naked
Carbon Edition, zullen ook – voor het eerst – de klassieke Donkervoort S7 met chassisnummer JD002 in volledig
gerestaureerde staat tentoongesteld worden! U bent van harte welkom!
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