
Graag nemen wij u mee in een korte samenvatting van 
de oprichting tot het heden. Voor sommige klanten 
zal het herinneringen oproepen, voor andere klanten 
hopen wij dat dit een leuk verhaal is om nader kennis 

met ons te maken. Nogmaals willen 
wij u hartelijk bedanken voor uw 
vertrouwen in Smits Auto. 

Met vriendelijke groet,
Bram Smits

Januari 2017

Oprichting Smits Auto
Na een gedegen opleiding en een aantal jaren ervaring te hebben 
opgedaan heeft mijn vader (Evert Smits) op 1 april 1977 Smits 
Auto opgericht. Dat gebeurde in een schuurtje achter ons huis in 
Bergambacht. Mijn moeder, mijn oma en mijn ooms hielpen allemaal 
mee. Het familiegevoel zit dus sterk verankerd in het DNA van ons 
bedrijf. In de avonduren sprongen automonteurs bij die iets extra’s 
wilden verdienen. Al snel werd vast personeel aangenomen omdat de 
klantenkring groeide. 

Groei autobedrijf
De zaken liepen goed door en na verschillende locaties werd in 1982 
het mooie ruime pand aan de Parallelweg in Bergambacht betrokken. 
Helaas werd dat pand op 25 februari 1987 geheel verwoest door 
een grote brand. Een zakelijke ramp, die natuurlijk ook privé zijn 
doorslag had. Door kordaat optreden van o.a. de gemeente kon 
de bedrijfvoering in een noodlocatie worden doorgepakt en kon al 
in september van hetzelfde jaar op dezelfde locatie een compleet 
nieuwe garage met showroom betrokken worden.

In 1996 kocht Evert een stuk grond 
aan de Provincialeweg, ook in 
Bergambacht. Hier werd een prachtig 
modern autobedrijf gebouwd. Smits 
Auto is hier nog steeds gevestigd.

Mijn vader had de ambities om het bedrijf groter te laten groeien 
en in 1994 werd een tweede autobedrijf geopend in Capelle aan den 
IJssel. Sindsdien is Piet Wim Hak daar filiaalmanager (hij was al in 
dienst sinds zijn 14de). In 2004 werd het huidige pand betrokken, 
aan de Radarstraat 5.

De groei zette gestaag door en in 
2002 werd het autobedrijf van 
T. Verhart in Haastrecht overgenomen 
en in gebruik genomen. 
Maarten Otterspeer is 
daar filiaalmanager.
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Het zesde autobedrijf werd in 
2009 overgenomen van 
P. Pronkhorst. Met filiaalmanager 
Marcel de Keijzer zijn ook de 
klanten in Krimpen aan de Lek en 
omgeving in goede handen.

Het auto- en bandenbedrijf in 
Wateringen is de zevende en 
laatste aanwinst. In 2013 werd 
dat bedrijf overgenomen, met 
nog steeds Jeroen Brabander 
aan het roer als filiaalmanager.

Overname in 2007
In 2007 heb ik Smits Autobedrijven B.V. 
van mijn vader overgenomen. Best een 
grote stap als je 32 jaar bent. Voor die 
tijd ben ik opgeleid aan de IVA en heb ik 
7 jaar verschillende functies betrokken bij 
meerdere autobedrijven. Na deze ervaringen 
te hebben opgedaan heb ik een aantal jaar 
bij Evert in het bedrijf gewerkt voordat de 
overname een feit werd.

Erkend Duurzaam 
De maatschappij is in de loop van 40 
jaar sterk veranderd. Soms ten goede 
en helaas soms minder. Wij nemen 
onze verantwoordelijkheid en hebben 
het certificaat Erkend Duurzaam 
behaald in 2012. Dit levert een geheel 
nieuwe werkwijze op waarbij we, naast 
vanzelfsprekend verantwoord omgaan 
met afval, letten op de kleinste details 
voor een beter milieu. Daarnaast 
dragen graag ons steentje bij aan 
de maatschappij door verenigingen, 
sportclubs en andere instanties te 
sponsoren of anderszins bij te staan.

Toekomst
Inmiddels werken er 34 vaste medewerkers bij Smits 
Auto en worden een aantal deeltijd banen vervuld. De 
consumentenmarkt verandert sterk en ook de techniek 
staat niet stil. Social media biedt nieuwe kanalen voor het 
bereiken van consumenten, elektrische auto’s en geheel 
zelfrijdende auto’s zijn recente technische ontwikkelingen. 
Dat zijn allemaal mooie uitdagingen waar wij op in spelen 
door het volgen van opleidingen. 
Wij willen bij blijven! 
En doen alles om nu én 
in de toekomst auto’s te 
kunnen onderhouden en 
repareren.

Terugblik
Met gepaste trots en grote dankbaarheid 
kijken Rita en ik terug op een bewogen 
maar vooral een inspirerende 40 jaar. Er 
is in de afgelopen jaren veel gebeurd, 
maar het gevoel dat nu overheerst is 
dat het autobedrijf in goede handen 
is. Met personeel dat betrokken is en 
verantwoordelijkheid neemt. Iedereen gaat 
dagelijks vol enthousiasme aan het werk. 
We hebben dan ook het volste vertrouwen 
in de toekomst van Smits Auto. Rita en 
ik willen alle klanten hartelijk bedanken. 
Zonder u als klant was dit jubileum niet 
mogelijk geweest! Daarnaast verdienen 
(oud) medewerkers, familie en vrienden 
grote complimenten voor hun bijdrage 
aan 40 jaar Smits Auto.

Hartelijke groet,
Rita en Evert Smits

Moeder Rita met 
Bram Smits op 
pad met de eerste 
service-auto

Evert en Bram Smits 
in 2000

Sponsoractiviteiten

Zoetermeer

Waddinxveen

Krimpen aan de Lek

Wateringen

In 2006 volgden nog 2 autobedrijven. In Zoetermeer werd 
een nieuw autobedrijf geopend met Steffin Roos als huidige 
filiaalmanager. In Waddinxveen werd autobedrijf Vrijenhoek 
overgenomen en daar is Leo Vreeswijk filiaalmanager.
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