Winterbanden huren of kopen?
Nieuw-Vennep – Nu winterbanden in ons land steeds meer in
zwang raken, is het niet meer zo
nodig om potentiële klanten te
overtuigen van de noodzaak van
winterbanden. Vooral de rijveiligheid bij koude temperaturen en/of bij andere winterse
omstandigheden wordt door
winterbanden sterk vergroot.
Jos Veldhuisen
Nu extra aantrekkelijk
Maar ondanks dat autobezitters
weten dat een set winterbanden
de rijveiligheid vergroot, ligt er
voor sommige klantengroepen
toch nog steeds een financiële
drempel. Ze willen best maar
de huishoudportemonnee kent
meerdere prioriteiten of het aantal
kilometers dat wordt verreden is
relatief laag. De afgelopen twee
jaar zag Dick Mensink deze
klanten worstelen met het maken
van hun keuze en dus wilde hij
daar met zijn zoon Marco en het
team op inspelen. Deze winter
heeft hij dan ook geïnvesteerd
in een flinke voorraad ex-lease
en ex-verhuur banden. A-merken
winterbanden van Michelin en
Vredestein die nog ruim 85 tot 90

procent van het oorspronkelijke
profiel hebben. Het prijsniveau
van deze winterbanden ligt zeker
30 tot 50 procent onder die van
de gangbare nieuwprijs. Al deze
banden zijn slechts beperkt gebruikt en zijn allemaal voorzien
van het sneeuwvloksymbool dat
garant staat voor de betrouwbaarheid van deze banden in winterse
omtandigheden. Daardoor wordt
aan een flink deel van de om
budgettaire redenen twijfelende
klantengroep een oplossing geboden. “Het is niet makkelijk
om aan deze banden te komen
dus wanneer de voorraad op is
dan moet men wachten tot het
volgende winterbandenseizoen.
Wie nu komt heeft nog een brede
keuzemogelijkheid”, benadrukt
Mensink.
Winterbanden verplicht
Dit jaar is voor veel autobezitters
de winterband een belangrijke
noodzaak. Voorheen was duidelijk
dat in Duitsland en bijvoorbeeld
Zwitserland en Oostenrijk de
winterband pure noodzaak is,
ook door de nationale regelgeving
in die landen. Soms betekent dit
dat wanneer men zonder winterbanden maar wel bij winters weer

een aanrijding krijgt, de schade
– deels – op u kan worden verhaald zelfs als u geen schuld
heeft aan de aanrijding. Luxemburg is sinds kort ook stringenter

banden. Bij Mensink Banden
en Wielen is enige jaren terug
geïnvesteerd in een heus ‘banden& wielenhotel’. Een geconditioneerde opslagruimte waar de ban-

met regelgeving omtrent het gebruiken van winterbanden. Maar
zeker de huidige winterse omstandigheden in ons land maken
het monteren van winterbanden
eigenlijk noodzakelijk. Mensink:
“Je ziet dat de zakelijke markt
hier in voorop loopt. Veel leasemaatschappijen stimuleren het
gebruik van winterbanden om
hun berijders een stuk veiliger de
winter door te helpen. De particulier volgt steeds vaker en ook de
verhuursector stapt meer en meer
over op winterbanden.” Wie éénmaal de keuze voor een set
winterbanden maakt hoeft niet
in te zitten over zijn set zomer-

densets secuur en veilig liggen
opgeslagen en montageklaar liggen te wachten tot de winter ons
land weer verlaat.
Huren of kopen
Natuurlijk heeft Mensink Banden
& Wielen naast de nieuwe winterbanden ook een ruime voorraad
van het merk Vredestein in de
verhuur. Deze banden hebben
een profieldiepte van 95 tot 100
procent (nieuw). Mensink Banden & Wielen is al bijna 18 jaar
een begrip in Nieuw-Vennep. Het
klantenbestand bestaat naast vele
particulieren uit leasemaatschappijen, taxi’s en fleetowners met

zowel bestel- als vrachtwagens.
De bandenspecialist investeert
jaarlijks in de meest moderne
bandenservice-apparatuur. In de
regio staat de onderneming
bekend als dé uitlijnspecialist.
Daarnaast worden banden voornamelijk met stikstof gevuld. Dat
zorgt er voor dat de bandenspanning veel langer blijft behouden, eveneens belangrijk bij het
bevorderen van de rijveiligheid.
Niet alleen in de winter overigens maar ook in de zomer.Via de
website www.mensinkbandenenwielen.nl is het productengamma,
waaronder een uitgebreid pakket
lichtmetalen wielen en de aangeboden dienstverlening na te zien.
“Kwaliteit is waar het bij ons om
draait. Zowel de budget- als de
nieuwe banden als onze technische
services zijn van een hoog
niveau. Al onze medewerkers zijn
specialisten. Omdat we een echt
familiebedrijf zijn kunnen we
ondanks de hoge investeringen
en het kwalitatieve aanbod toch
competiteif blijven middels een
aantrekkelijk prijsniveau”, besluit
Marco Mensink.
www.mensinkbandenenwielen.nl
Telefoon 0252 - 62 00 62.

