
Bedrijvenpark De President

Op een dag sprak Ton van der Horst een ambtenaar 
van de gemeente Haarlemmermeer. “Hij had de op-
lossing. ‘Stap maar in, dan rijden we er gelijk even 
naar toe.’ Voor me doemde een weiland met een 
boerderij op. Ongelovig keek ik de ambtenaar aan. 
De plannen voor Bedrijvenpark De President logen 
er niet om. Dit zou echt mooi worden. Hoogwaar-
dig! Ik werd steeds enthousiaster. Toen ik hoorde 
dat ik me langs de nieuw aan te leggen Spoorlaan 
kon vestigen, was ik verkocht. Deze weg verbindt 
Hoofddorp met Nieuw-Vennep en daarmee zijn de 
belangrijkste woonkernen uit onze regio bijna alle-
maal binnen een kwartier te bereiken. De Calatra-
vabruggen over de Hoofdvaart en de vernieuwde 
infrastructuur dragen trouwens ook bij aan uitste-
kende bereikbaarheid.”

Merkscheiding en focus
“Op Bedrijvenpark De President vonden we een 
goed bereikbare zichtlocatie waar we genoeg 
ruimte kregen om elk merk zijn eigen gezicht te 
geven. Ons pand is 5.850 m2 groot; deze vierkante 
meters zijn, naar omvang van het merk,  verdeeld 

over de drie merken. Lexpoint verkoopt Volkswa-
gen, Audi en Volkswagen Bedrijfswagens. Nu 
heeft elk merk zijn eigen showroom, verkoop-
team en werkplaats. Door deze merkscheiding 
en focus kunnen we de klant optimaal van 
dienst zijn.”

We gunnen het elkaar
In 2001 was Lexpoint het eerste bedrijf dat een 
locatie uitzocht op het nog volledig aan te leg-
gen bedrijvenpark. In april 2007 was het pand 
klaar. “We waren niet de eerste die bouwden. 
Schwalbe en Staples gingen ons voor. Ondertus-
sen zeer gewaardeerde medeondernemers met 
wie ik goed contact heb. Dat is sowieso heel pret-
tig aan De President: het saamhorigheidsgevoel 
is groot. Ondernemers weten elkaar te vinden en 
gunnen elkaar werk. Als ik een lunch wil laten 
verzorgen, regel ik dat met de ondernemer op 
het park. Voor kleine klusjes bel ik de buurman 
en mijn beveiliging is geregeld door Van Limpt. 
Omgekeerd maken de bedrijven ook weer ge-
bruik van onze diensten.”

Lexpoint Testimonial
Op deze plek 
konden we onze 
visie gestalte 
geven.
"Het pand aan de Van Heuven Goedhartlaan 
in Hoofddorp voldeed niet meer. Volkswagen- 
Audidealer Lexpoint was letterlijk uit zijn 
jasje gegroeid. Tijd om op zoek te gaan 
naar een nieuwe locatie in het hart van het 
verzorgingsgebied. Geen gemakkelijke opgave."

Ton van der Horst - Directeur en eigenaar



Het pand is niet te missen. Hoe je ook komt aanrij-
den, Lexpoint valt op. Welke ingang we moeten 
nemen om Ton van der Horst te ontmoeten is wel 
even onduidelijk. Het pand heeft namelijk drie ver-
schillende entrees. Later blijkt dit een heel bewus-
te keuze, om de verschillende merken die Lexpoint 
verkoopt een eigen gezicht te geven. 

Meerwaarde
Hoewel de autobranche behoorlijk last had van de 
economische tegenwind, kijkt Van der Horst terug 
op relatief goede jaren. “Ja, natuurlijk ook bij ons is 
het aantal verkopen gedaald, maar vergeleken met 
de markt hebben wij het niet slecht gedaan en 
daar ben ik echt wel trots op. We kunnen het niet 
hard maken, maar ik ben van mening dat onze be-
drijfsvoering en medewerkers een positieve bijdra-
ge hebben geleverd. Lexpoint investeert in een 
goede band met al zijn relaties, of dit nou om een 
grote klant gaat die via onze leasetak auto’s af-
neemt, een kleine ondernemer of een particulier. In 

elk facet van ons bedrijf proberen wij een stukje 
waarde toe te voegen. Bijvoorbeeld met uitsteken-
de nazorg, een goed advies, afspraken nakomen en 
kundige werkplaatsmedewerkers.”

Focus verbetert kwaliteit
Maar vertel eens, hoe zit het met die strikte merk-
scheiding? Van der Horst: “Als een klant bij Audi, 
Volkswagen of Volkswagen Bedrijfswagen binnen-
komt, is hij verzekerd van een deskundig advies. 
Onze verkoopmedewerkers, monteurs en werk-
plaatsreceptiemedewerkers zijn dedicated aan één 
merk. Met deze focus kun je de kwaliteit van het 
advies en de service verbeteren. Overigens was 
deze merkscheiding wel een eis van onze franchi-
segevers. Ook bepaalde elementen in het ontwerp 
en de inrichting worden vanuit Volkswagen en 
Audi bepaald en moet je gewoon opvolgen. Hier-
door heeft elke showroom zijn eigen sfeer en is ons 
pand een goed geslaagd compromis geworden 
van allerlei eisen.”

Ook online klantvriendelijk
Diezelfde merkscheiding en klantvriendelijkheid uit 
zich in de website. De landingspagina voert vanzelf 
naar Audi, Volkswagen of Volkswagen Bedrijfswa-
gens en via de online agenda is het heel eenvoudig 
om een afspraak in te plannen bij de werkplaats. Bij 
Lexpoint kunnen klanten terecht voor een occasion 
of een gloednieuwe auto. Het complete occasion-
aanbod staat op de website en in de showrooms 
staan de nieuwste modellen uitgestald. 

Begrip en betrokkenheid
Tevreden en gemotiveerde medewerkers zijn wat 
Van der Horst betreft cruciaal voor een goedlo-
pend bedrijf. “Mensen maken het verschil! Lex-
point is een zelfstandig opererend bedrijf. Wij heb-
ben korte lijnen, kunnen snel schakelen en we 
kunnen eigen keuzes maken. Op het moment dat 
we de beleidsvoering aanpassen, betrekken we alle 
medewerkers hierbij. In een vergadering kunnen 
ze vragen stellen en hun mening geven. Doordat 
iedereen weet waarom we de dingen doen zoals 
we ze doen, creëer je begrip en betrokkenheid en 
dat straalt af op onze klanten en bezoekers.”

Mensen maken het 
verschil is het credo 
van Lexpoint

Het verhaal van Lexpoint

Lexpoint bestaat al bijna 55 jaar. Sinds 1992 is Ton van der Horst al directeur van het bedrijf, tien jaar 
geleden nam Van der Horst het bedrijf over van Pon. Inmiddels schittert het pand op Bedrijvenpark  
De President in Hoofddorp. Deze goed bereikbare zichtlocatie bood genoeg ruimte om de visie van 
Lexpoint gestalte te geven. Van der Horst is een mensenmens, dat uit zich in wat hij uitstraalt, hoe hij 
het bedrijf runt en hoe hij zijn klanten benadert. 

Een paar feiten op een rij:
• Oprichting Volkswagen: 1945
• Oprichting Audi: 1932 (AutoUnion),  

sinds 1969 als Audi
• Aantal Audi- en/of Volkswagenvestigingen  

in Nederland:  95 (2014)
• Aantal verkopen Volkswagen in Nederland: 

42.900 (2014)
• Aantal verkopen Audi in Nederland:  

15.700 (2014)
• Aandeel Lexpoint in landelijke verkoop  

Volkswagen: ca. 1,2%
• Aandeel Lexpoint in landelijke verkoop Audi:  

ca. 1,8%
• Verdeling zakelijke en particuliere klanten 

Lexpoint: 70% zakelijk, 30% particulier 


