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Cor Millenaar

Ook voor alle

buiten ‘gewone’
service

‘Ik doe bijna nooit een das om.’ Cor Millenaar ten voeten uit.
Niet alleen is hij dealer van stoere 4x4’s, hij levert vooral ser vice.
Voor alle denkbare Mercedes-Benz personenwagens, voor
iedereen. ‘Omdat ser vice voor ons nu eenmaal de gewoonste
zaak van de wereld is.’ Een Aalsmeers bedrijf dat goed past bij
de ondernemers van Haarlemmermeer. Nuchter, maar wel met
topkwaliteit.

Cor Millenaar BV is officieel Mercedes-Benz aftersalesen Classic partner. Zo legt Cor uit dat mensen zich al bij

Tegen alle marktontwikkelingen in vertalen de ambities

neem ik altijd even mee voor een rondleiding door het

binnenkomst gemakkelijk en vertrouwd moeten voe-

van het bedrijf zich in groei. Zoals het een echte on-

bedrijf.’ Zo ook HMore. We laten goedkeurend het oog

len. Met gepaste trots wijst hij op de technische oor-

dernemer betaamt, zit Cor Millenaar en zijn team niet

vallen op de diverse onderdelen van de ruime twee

sprong van de onderneming. Het zijn niet de verkopers

stil. ‘Na circa tien jaar hebben we ons anderhalf jaar

verdiepingen tellende locatie aan de Oosteinderweg.

maar juist de techneuten, met 125 manjaren Merce-

geleden in Aalsmeer gevestigd en een stevige naam

Natuurlijk trekken de ruige 4x4 voertuigen in de show-

des-Benz ervaring, die het bedrijf hebben gemaakt tot

opgebouwd. De brede technische opleiding van de

room de aandacht. Het opgeruimde magazijn biedt

wat het nu is. ‘Ons hecht, ingespeeld en klantgerichte

medewerkers wordt ook toegepast op andere model-

plaats aan vele onderdelen en accessoires. In de grote

team telt inmiddels 21 medewerkers.’

len van Mercedes-Benz, van A- tot S-Klasse. Ook voor

werkplaatsen treffen we deskundig en vriendelijk per-

Voormalig monteur Millenaar komt uit een echte trans-

de echte Classic cars jeuken de handen van de Mille-

soneel, moderne apparatuur en een volledig gestripte

portfamilie. Cor begon ruim 25 jaar geleden bij Merce-

naar-monteurs. De afgelopen tijd hebben vele klanten

terreinwagen aan. Dit naast een A-Klasse op één van

des-Benz in Amsterdam als 1e automonteur en werd

uit Haarlemmermeer de dealer aan de overzijde van

de zes bezette bruggen en vervolgens nog twee op

later chef-werkplaats bij de bedrijfswagens. Vervolgens

de Ringvaart ontdekt als een betrouwbaar adres voor

het oog identieke modellen waarbij alleen de kenner

werd hij servicemanager en was daarna enkele jaren

service aan alle modellen Mercedes-Benz personen-

de 25 bouwjaren verschil ziet. Laat het maar aan Cor

verantwoordelijk voor de verkoop van zware bedrijfs-

voertuigen. ‘Je merkt dat mensen onder de indruk zijn

Millenaar over; je auto in vertrouwde handen. Welkom!

wagens in de regio Groot-Amsterdam. Hij ontpopte

van onze onderneming en de echte persoonlijke aan-

zich in 2001 als zelfstandig ondernemer en ontwikkelde

dacht. Daarbij worden klanten uitgebreid op de hoogte

Cor Millenaar BV | Oosteinderweg 340

een specialisatie in 4x4 modellen zoals G- en M-Klasse.

gehouden van het werk aan de auto. Nieuwe klanten

0297 330011 | www.cormillenaar.nl.

Aalsmeer

Daarmee werd hij de grootste specialist in Nederland.
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