
NIEUWSBRIEF Garage Classic Service NR: 12-12

Betreft: Eerste lustrum voor GCS! 

Met enige trots kunnen wij u mededelen dat ons eerste lustrum is bereikt. GCS heeft in de 

afgelopen vijf  jaar een vrijwel constante stroom aan opdrachten ontvangen van onze zeer 

gewaardeerde klanten om de techniek van zijn of haar klassieke auto te mogen onderhou-

den, repareren of reviseren. Elke klant heeft aan ons succes meegewerkt en er voor gezorgd 

dat wij met heel veel inzet en plezier de afgelopen vijf  jaar ons werk hebben kunnen uit-

voeren.  

Wij komen onze klanten niet alleen tegen in onze garage, maar zien ze ook met regelmaat 

op oldtimerbeurzen, evenementen, bij rally’s of thuis om de klassieke auto op te halen of 

terug te brengen.  

GCS is inmiddels een begrip geworden. GCS is enerzijds groot geworden door zijn bijzon-

dere en transparante werkwijze waarbij kwaliteit, service en betrouwbaarheid onze sleu-

telwoorden zijn geweest en anderzijds klein gebleven, omdat de eigenaren Inge en André 

nog steeds als een twee-eenheid functioneren en niet de intentie hebben om groter te wor-

den. Juist die persoonlijke benadering, kwalitatief goed werk afleveren tegen betaalbare 

prijzen ervaren de klanten keer op keer als een van de successen van GCS.  

Onze klanten blijken voor GCS ook nieuwe klanten te werven en willen graag ook meewer-

ken als wij om een gunst vragen, zoals het beschikbaar stellen van een klassieke auto voor 

de GCS stand op een merkgerichte beurs. Klanten die hun GCS-ervaringen graag willen de-

len schrijven hun ervaringen op en vergezeld met een foto van de klassieke auto en de 

naam van de klant wordt het artikel onverkort op de GCS-website gezet onder Klantener-

varingen.  

Het scala aan ons toevertrouwde van klassieke auto’s is zeer divers van bijvoorbeeld een 

twee cilinder twee takt Trabant tot en met een Jaguar E-type V 12. Ook bijzondere op-

drachten als storingen aan een koelsysteem van een zwaar opgevoerde V8 of een V8 motor 

uit een Cobra (replica) die maar niet aan zijn vermogen wilde komen heeft GCS naar volle 

tevredenheid van de klant kunnen oplossen. GCS heeft ook op deze wijze aangetoond dat 

het aan vele merken en typen klassieke auto’s prima kan werken.  

GCS wil deze bijzondere nieuwsbrief afsluiten met een dankwoord aan al onze klanten, le-

veranciers en vrienden die ons in staat hebben gesteld om met succes het eerste lustrum af 

te sluiten. Wij hopen en verwachten nog heel veel jaren actief te zijn in de klassiekeautowe-

reld. 

Note: Svp de enquête “klassieke voertuigen” invullen op www.fehac.nl om het succes van 

het schrappen van de MRB voor onze doelgroep invulling te gaan geven. 

Deze Nieuwsbrief is met grote zorgvuldigheid samengesteld, desondanks kunnen er geen rechten aan worden ontleend. 


