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GARAGE HEYNDRICKX

VIERT 40 JAAR HONDA

Kwalitatief, innovatief en tijdloze auto’s

Honda garage Heyndrickx verdeelt 40 jaar Honda
Garage Heyndrickx verdeelt sinds 1 november 1976 Honda,
ondertussen dus al ruim veertig jaar. Een verjaardag die ze
maar al te graag in de kijker zetten. Tegenwoordig is het
bedrijf in handen van de broers Jan en Xavier Maes, maar
vader Ronny, die Honda introduceerde, helpt nog steeds
erg graag in de garage waar ze zowel voor verkoop als
voor herstelling instaan.
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Honda is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een echte
wereldspeler, een garantie op kwaliteit en duurzaamheid.
Vooral op technisch vlak is het Japanse automerk
innovatief en vooruitstrevend te noemen, altijd mee met
de nieuwste technieken en uiterst veilig. Wagens die je
koopt voor jarenlang gebruiksgenot. Honda is niet te
vergelijken met andere merken. Ze volgen hun eigen weg
en kopiëren niet, ze hebben hun eigen afwerking,
prestaties en prijs. Honda is een subliem gegeven, dat
merk je al snel in de toonzaal in Hof ter Weze. Je vindt er
niet alleen nieuwe auto’s, maar ook tweedehandswagens
van prima kwaliteit. Voor elk wat wils dus.

Je wordt er ontvangen door Jan en Xavier, maar ook door
vader Ronny en zijn vrouw Lena. Zij staan garant voor een
persoonlijke service op maat. Een testritje ? Geen enkel
probleem ! Het zeskoppig team wordt nog versterkt door
mecanicien Shane Jooris en An Tyberghien die instaat voor
het onderhoud van de voertuigen. In januari kun je er
opnieuw terecht voor heel wat promoties tijdens het
autosalon. Je ontdekt er ook de nieuwste modellen, zo
kun je er nu al de tiende generatie Honda Civic ontdekken.
Meer dan welkom!
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