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BEDRIJVENTERREIN SPOORZICHT DOET UITSTEKENDE ‘BIZNISS’

De ondernemersvereniging Haarlemmermeer Zuid bestaat 36 jaar en toont dat de 

continuïteit van haar enthousiaste lobby belangrijke zaken in beweging zet. De goed 

georganiseerde en actieve OVHZ met haar bestuur vol inmiddels bekende gezichten, 

weet zowel de gemeente Haarlemmermeer als andere ondernemersverenigingen 

blind te vinden. Die goede relaties betalen zich uit. Want is het één ding om goede 

argumenten te hebben voor wat je wilt, het is nog iets heel anders om andere partijen, 

met vaak eigen belangen, mee te nemen in je toekomstvisie. OVHZ heeft beide voor 

elkaar, met als recentste succes de invoering van de BIZ op bedrijventerrein Spoorzicht.
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“GESPECIALISEERDE ARBEIDSRECHTADVOCAAT BIEDT HR-PRO’S 

DOELGERICHTE ONDERSTEUNING”

“Het arbeidsrecht lijkt tamelijk overzichtelijk, maar schijn bedriegt. Het is vaak 

complexer dan gedacht en weerbarstiger dan gehoopt. Voetangels en klemmen 

vermijden en de meest recente jurisprudentie met kennis van zaken kunnen in-

terpreteren: daar draait het vaak om wanneer je voor de beste resultaten gaat.”
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‘BEVEILIGEN 2.0 WORDT DE NIEUWE STANDAARD’

Met de verhuizing naar het prachtige nieuwe (en opvallende!) pand aan de rand 

van bedrijventerrein Nieuw-Vennep Zuid, heeft ATN Beveiliging met zekerheid 

een nieuwe stap gezet op weg naar een ambitieuze toekomst. Volgens directeur/

eigenaar Ronald Zoet wil het bedrijf graag verder groeien. “Maar we zijn er wel van 

overtuigd dat kwantiteit en kwaliteit niet altijd hand-in-hand gaan. Voor ons staat 

daarom een aspect als innovatie per de2 nitie hoog op de agenda. Dáár leggen we in 

onze bedrijfsvoering de focus op.” En daar heeft Zoet een punt, want zijn ATN 

Beveiliging was het die het begrip ‘Beveiligen 2.0’ introduceerde.
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NIEUWE LOCATIE VOOR COR MILLENAAR B.V. 

Cor Millenaar is al jaren een bekende naam in de Mercedes-Benz wereld. 

Nadat hij 15 jaar ervaring opdeed bij o>  ciële Mercedes-Benz dealers in sales 

en aftersales, koos hij nu ruim 9 jaar geleden voor de ultieme uitdaging: de 

(commerciële) techniek van Mercedes-Benz 4x4 aangedreven voertuigen. 

Het resultaat was G-center, uitgegroeid tot een hoog aangeschreven bedrijf 

met een team van specialisten met gezamenlijk meer dan 100 jaar 

Mercedes-Benz ervaring.
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Bedrijfsreportage

Cor Millenaar is al jaren een bekende naam in de Mercedes-Benz wereld. Nadat hij 15 jaar erva-

ring opdeed bij offi  ciële Mercedes-Benz dealers in sales en aftersales, koos hij nu ruim 9 jaar gele-

den voor de ultieme uitdaging: de (commerciële) techniek van Mercedes-Benz 4x4 aangedreven 

voertuigen. Het resultaat was G-center, uitgegroeid tot een hoog aangeschreven bedrijf met een 

team van specialisten met gezamenlijk meer dan 100 jaar Mercedes-Benz ervaring.
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Mercedes-Benz 4x4 specialist en G-center B.V. Mercedes-Benz 4x4 specials

Nieuwe locatie voor 
Cor Millenaar B.V.

 T
oekomstgericht ondernemen op 

een nog hoger niveau met een nog 

breder aanbod aan activiteiten 

en producten vraagt om een nieuwe 

uitdaging. Het o7  ciële Mercedes-Benz 

partnership was dan ook een logische 

stap. Afsplitsing van activiteiten werd 

noodzakelijk en gewenst om meerdere 

partijen van dienst te kunnen zijn en onze 

organisatie verder te kunnen ontwikkelen. 

De serviceactiviteiten zijn ondergebracht 

in Cor Millenaar B.V. Mercedes-Benz 4x4 

specialist. De speciaal- en ombouw in 

G-center B.V. Mercedes-Benz 4x4 specials. 

Hierdoor is een perfecte basis gecreëerd 

en een uniek totaalconcept gerealiseerd. 

Het team van gecertiG ceerde medewerkers 

staat garant voor topprestaties, zeker als 

het gaat om Mercedes-Benz 4-wiel aange-

dreven voertuigen.

Verdere groei en ontwikkeling vraagt om 

ruimte

Dit heeft geresulteerd in een schitterend 

nieuw pand met een uitstekend geoutil-

leerde werkplaats en een geweldige 

showroom. Een zeer gemotiveerd team en 

de Ster hoog in het vaandel, bieden u en 

uw Mercedes-Benz een nog betere service. 

Beide ondernemingen weer gehuisvest in 

één pand betekent meer e7  ciency en een 

hogere servicegraad.   

Cor Millenaar BV is de o7  ciële Mercedes-

Benz aftersalespartner, gespecialiseerd in 

de 4x4 aangedreven voertuigen. Hier vindt 

u het Mercedes-Benz service- en kwaliteits-

niveau, gecombineerd met uitgebreide, 

specialistische kennis over alles wat met 

terreinvoertuigen te maken heeft. Door 

het hoge niveau van vakkennis en ervaring 

geldt dat als vanzelfsprekend ook voor alle 

overige Mercedes-Benz personenwagens. 

Er wordt een totaalpakket van reparatie en 

onderhoud tot hightech storingsdiagnose 

geboden. 

 

Mercedes-Benz 4x4 specialist en specials

In de toenemende populariteit van de 4x4 

voertuigen onderscheidt Mercedes-Benz 

zich als geen ander. Met de inmiddels 

legendarische en klassieke G-Klasse 

behoort Mercedes-Benz tot de pioniers van 

de terreinwagens. Steeds meer mensen 

ontdekken de unieke Mercedes-Benz 

combinatie van sportiviteit van de 4x4 

voertuigen en het luxe autorijden in al zijn 

facetten. Omdat de vraag naar alle klassen 

in dit Mercedes-Benz segment toeneemt en 

deze technisch anders zijn dan de gewone 

personenwagens, groeit ook de vraag naar 

specialistische 4x4 kennis. Deze kennis, 

jarenlange ervaring en gecertiG ceerde 

Mercedes-Benz service zijn precies wat Cor 

Millenaar B.V. en G-center B.V. biedt.

De 4x4 modellen

Cor Millenaar B.V. presenteert alle 

Mercedes-Benz 4x4 modellen uit de 

G-,GLK-,M- én R-Klasse. Een uigebreide 

selectie occasions, die voldoen aan de 

strenge Mercedes-Benz normen. Het 

adviseren bij en het samenstellen van uw 

voertuig is een vak apart. Van luxe voertuig 

voor het asfalt tot speciaal geprepareerd 

voertuig voor extreem oS road gebruik. 

Naast deze vakkennis wordt een compleet 

assortiment van zowel nieuwe als ge-

bruikte onderdelen, accessoires en banden 

geboden.

Maak kennis met deze bijzondere onderne-

mingen, u bent daar van harte welkom.


