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Van Poelgeest neemt BMW Motorrad dealer Van Harten
Amersfoort over.
Rijswijk. Een van de oudste BMW Motorrad dealers van Nederland komt in nieuwe handen. De
bedrijfsvoering van Van Harten Amersfoort zal worden voortgezet door dealergroep Van
Poelgeest die al zeven BMW en MINI dealerbedrijven heeft in de Randstad, het Gooi,
Bollenstreek en regio Eemland.
BMW Motorrad Dealer Van Harten Amersfoort is sinds hun start in 1956 als BMW Motorrad
Dealer een alom bekende en gerenommeerde naam in motorland. Befaamd om hun
vakmanschap én de unieke Van Harten Specials: BMW Motorfietsen die aan de hand van
individuele klantwensen helemaal opnieuw worden opgebouwd. Vrijwel alle BMW modellen
hebben als basis gediend voor de vele projecten waarmee Van Harten Amersfoort wereldwijde
bekendheid kreeg. Van Poelgeest zal deze activiteiten zeker gaan uitbreiden. Daarnaast is Van
Harten ook al jarenlang het adres waar veel overheidsdiensten, waaronder de Nationale Politie en
Ambulancediensten, hun motorfietsen aanbieden aan de After Sales experts van het Van Harten
team.
Rob van Harten, die in 1970 het stokje van zijn vader overnam, neemt na 50 jaar met pijn in het
hart afscheid van zijn zaak. “Als ik 20 jaar jonger was geweest, had ik een mooie volgende stap
gemaakt, maar die kan Van Poelgeest nu nemen. Van Harten is in heel goede handen
terechtgekomen en ik ben ervan overtuigd dat alle klanten en al mijn fijne medewerkers een
mooie toekomst tegemoet gaan door deze overname.”
Head of Motorrad Tom Crooijmans voegt daaraan toe: “Rob heeft zich jarenlang ingezet voor het
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merk BMW Motorrad waarvoor wij hem oprecht bedanken. Hij draagt een mooi en
gerespecteerd bedrijf over aan Van Poelgeest onder leiding van Harry Baltus, die wij van harte
verwelkomen in de BMW Motorrad organisatie. Van Poelgeest is een van onze grootste
dealergroepen in Nederland en al net zo lang als Van Harten een gewaardeerde partner van
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Poelgeest organisatie en de verdere ontwikkelingen die daaruit volgen, bijvoorbeeld op het
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gebied van digitalisering. Wij zijn er daarom van overtuigd dat wij samen een mooie toekomst
gaan bouwen onder ons motto: Make Life a Ride!”
Harry Baltus, Algemeen Directeur Van Poelgeest: “Rob van Harten heeft samen met zijn mensen
een uniek bedrijf opgebouwd. Een bedrijf met een uitstekende reputatie en met heel veel
aandacht voor de klantrelatie. Wij heten de collega’s van Van Harten welkom bij het Team Van
Poelgeest en zijn meer dan blij dat wij ons product- en dienstenaanbod kunnen verrijken met
BMW Motorrad. Wij kunnen niet wachten om kennis te maken met de, voor ons nieuwe, grote
groep klanten.”

Rijswijk, 3 november 2020
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BMW Group.
BMW Group is met de merken BMW, MINI, Rolls-Royce en BMW Motorrad wereldwijd de
leidende fabrikant van premium auto’s en motorfietsen en biedt ook premium financiële en
mobiliteitsdiensten. Als internationaal concern maakt BMW Group gebruik van 31 productie- en
assemblagevestigingen in 15 landen. Het wereldwijde verkoop- en distributienetwerk spreidt
zich uit over meer dan 140 landen.
In 2019 verkocht BMW Group wereldwijd meer dan 2,5 miljoen auto’s en meer dan 175.000
motorfietsen – in Nederland is BMW Motorrad al 10 jaar op rij marktleider. In 2019 bedroeg de
winst voor belastingen € 7,118 miljard en de omzet € 104,210 miljard. Op 31 december 2019
bood de onderneming wereldwijd werk aan 126.016 medewerkers.
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Het succes van BMW Group is van oudsher gebaseerd op langetermijndenken en verantwoord
ondernemen. De onderneming heeft ecologische en sociale duurzaamheid in haar gehele
waardeketen verankerd. Een allesomvattende productverantwoordelijkheid en spaarzaam
omgaan met natuurlijke bronnen maken integraal deel uit van de strategie.
www.bmwgroup.com
Facebook:
https://www.facebook.com/BMW.Nederland
Twitter:
https://twitter.com/BMWGroup_NL
YouTube:
https://www.youtube.com/user/BMWnederland
Instagram:
https://www.instagram.com/BMWnederland

