GRANDE OPENING HARLEY-DAVIDSON AMSTERDAM

Maudy en Ron zijn blij met ‘Amsterdam’.

Op zaterdag 13 april beleefde
het nieuwe Harley-Davidson Amsterdam haar officiële,
grootse opening. Een mooi
feest bij de zeer welkome
terugkeer van Harley-Davidson
in de hoofdstad!

Harley-gevoel
met personal
touch
V

ele honderden bezoekers genoten bij een
stralend voorjaarszonnetje van een unieke Harley-sfeer en de straten rondom het
totaal vernieuwde dealershap aan de Jarmuiden
stonden stampvol motoren.

ENTHOUSIASME EN WERKLUST

Ron de Graaf en zijn team hebben in de maanden
voorafgaand aan de opening keihard gewerkt om
het allemaal op tijd klaar te krijgen. Samen met
zijn steun en toeverlaat Maudy en zakelijk partners Peter Merceij en Roel Gyparis, pakte Ron
- die zo’n zes jaar geleden met H-D Rotterdam
begon - de uitdaging met beide handen aan. Vol
enthousiasme en werklust heeft hij met zijn team
(waar ook zijn gezin bij hoort) een prachtige nieuwe zaak gerealiseerd, waarin je bij binnenkomst
al direct voelt dat hier met liefde voor motoren
wordt gewerkt! Een ervaren team, met mensen
die vaak al jarenlang met passie voor het merk

Het H-D geluid is weer terug!

Harley-Davidson werken, staat voor de klanten
klaar.

OFFICIËLE OPENING

Vanaf 12.00 uur de gasten verwelkomd. Op het
buitenterrein de stands van KessTech en Jekill & Hyde uitlaten, een geurige bbq en nieuwe
H-D modellen. Binnen natuurlijk nog veel meer
motoren, een DJ voor de muziek en zowel de
medewerkers van H-D Amsterdam als die van
Rotterdam om iedereen te woord te staan en de
felicitaties in ontvangst te nemen. Diverse clubs
en HOG Chapters maakten hun opwachting en
al snel stond het rondom de zaak helemaal vol
motoren. Tegen drie uur was er het langverwachte moment van de officiële opening. Na
een toespraak van Martin Mulder, namens Harley-Davidson Benelux en van een zelfs licht geëmotioneerde Ron de Graaf, was het nieuwe H-D
Amsterdam een feit!

Ze hebben er zin in! V.l.n.r.: Robbert, Kinga, Maudy, Ron, Chester, Mike David, Lesley en Jaidy.

HARLEY-GEVOEL

Zowel beneden als boven is het pand grondig
verbouwd. Het is zeer modern en ruimtelijk ingericht. Dankzij een open structuur is het overzichtelijk en tegelijkertijd gezellig. Beneden zijn
de ontvangst, de showroom, het magazijn en de
werkplaats. Op de bovenverdieping staan ook
motoren, maar je vindt er ook de grote H-D kledingshop, de Rokker Prostore (de enige in Nederland) en een gezellige bar. “Het totaalplaatje past
goed bij mijn gevoel” aldus Ron, “en ik voel het
enthousiasme bij iedereen.” Hij vervolgt: “Van
oud tot nieuw, Harley-Davidson Amsterdam
biedt de totale H-D beleving. We verkopen ook
heel oude Harleys. Echte verzamelobjecten vaak,
die wel in een perfecte conditie verkeren en waar
je ook gewoon mee kunt rijden.” In de showroom

De werkplaats helemaal nieuw ingericht.

zien we al enkele iconen uit het verre verleden
staan, inderdaad in prachtige conditie. “Maar
naast het mooie, oude spul, zijn we ook de enige dealer in Nederland van de LiveWire, Harley’s
eerste elektrische model,” meldt Ron trots. “We
hebben er inmiddels al vijf verkocht!” Hij vervolgt, “Je ziet hier, maar ook in Rotterdam, veel
nieuwe H-D rijders, die een Harley kopen en een
ander merk inruilen.” Er staat dan ook een goed
assortiment gebruikte Harleys in de showroom.
“Het Harley-gevoel in de breedste zin van het
woord, met een personal touch. Dat is wat wij
uitdragen en ik weet zeker dat Amsterdam en
omstreken zich daar heel goed bij thuis zal voelen”, besluit Ron.

HARLEY-DAVIDSON AMSTERDAM
Jarmuiden 43,
1046 AE Amsterdam.
Tel. 020-883 4455
www.harleydavidsonamsterdam.nl
info@harleydavidsonamsterdam.nl

[Tekst en fotografie Onno ‘Berserk’ Wieringa]

Ron, zijn vader Toon de Graaf (91), Zoë de Graaf (19) en Maudy.

Alles nieuw ingericht.

Iconen uit het verleden...
62 | B I G T W I N

Hier voelt een H-D rijder zich snel thuis.
B I G T W I N | 63

