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30.000 m² camperplezier in Geel
In
2014
realiseerde
motorhomespecialist Dicar, dat
vestigingen
heeft
in
Geel,
Drongen, Charleroi en Luik, een
10% grotere verkoop. Dit is een
hoopgevende uitgangspositie bij
de ingebruikneming eind februari
van een volledige nieuwbouw in
Geel.
Rijdend
op
de
E313
van
Antwerpen
naar
Hasselt
of
rondjes makend op de fly-over
ter hoogte van uitrit Geel-West,
kan je onmogelijk naast het opvallende en gloednieuwe bedrijfspand kijken
dat Dicar daar heeft neergepoot. Het hele complex is een ware
koppendraaier geworden. Vooral de tweeverdiepingenshowroom maakt
indruk. Naast de bijzonder ruim opgevatte showroom vind je er ook een
accessoireshop, een grote werkplaats met carrosserieafdeling, een wasstraat
en opslagruimtes voor onderdelen. In totaal staan een 400-tal
kampeerauto’s, nieuw en tweedehands, te kust en te keur. Ze vinden het bij
Dicar namelijk belangrijk dat de klant kan kiezen en vergelijken! Voor een
geoliede service staan 48 personeelsleden voor je klaar. Grote aandacht gaat
hierbij naar de after sales.
De huidige locatie is al sinds 2002 in gebruik, maar raakte stilaan eivol.
Simultaan met de Geelse plannen voor de fly-over net voor de deur, groeide
bij zaakvoerder Dirk Van Eyck en zijn team het plan om het bedrijf flink uit
te breiden. Door de hoge rotonde dreigde Dicar compleet buiten beeld te
vallen. Om er werkelijk te “staan” ontpopte zich het plan voor een showroom
met een terras als eye-catcher. Op de schuine schans die op de fly-over
georiënteerd is, prijkt een hele rij tweedehandswagens die al van ver in het
oog springen.

Aan de nieuwbouw is meer dan een jaar gewerkt. De werkplaatsen en
magazijnen waren al een jaar eerder in gebruik. De gloednieuwe showroom
heeft een oppervlakte van ruim 3500 m²; met het indrukwekkende dakterras
daar nog eens bovenop mag je dit best een impressionante ruimte noemen.
Beneden vind je, naast een groot aanbod aan campers, waar je al de
verschillende indelingen met elkaar kunt vergelijken, ook nog het onthaal, de
shop, een koffiecorner en een groene, bijzonder mooi ingerichte
kinderspeelhoek.
De campermerken die in Geel worden aangeboden, zijn internationaal getint.
De merken McLouis en Giottiline zijn van Italiaanse origine, Benimar is
Spaans, Font Vendôme – de Van-specialist – komt uit Frankrijk. De helft van
de merken zijn Duits: Dethleffs, Sunlight, Carthago en Morelo. Nog zes
andere merken vind je in de drie andere vestigingen. Het erg ruime aanbod
maakt vergelijken gemakkelijk. Met een marktaandeel van 12% is McLouis
momenteel de onbetwiste koploper in België. Toekomstige klanten kunnen
op een ontspannen manier de verschillende wagens van buiten en van
binnen bekijken, zonder dat ze daarbij door een verkoper worden gestoord.
Ondertussen kunnen de kinderen (of kleinkinderen) zich uitleven in de ruim
opgezette en aantrekkelijke speelhoek.
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