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Jaguar Land Rover past haar dealernetwerk
aan in Limburg
Jaguar Land Rover past haar dealernetwerk aan in de regio Limburg. PGZ,

dealergroep in de premium merken Porsche en Bentley voor Noord-Brabant en

Limburg, en Jaguar Land Rover dealer The Adventure uit ‘s-Hertogenbosch slaan

de handen ineen en starten per 1 maart 2019 onder de naam Jaguar Land Rover

Maastricht de sales & service activiteiten voor de merken Jaguar en Land Rover in

de regio Limburg.

De huidige Jaguar Land Rover partner ‘De Uiver’ gaat alleen de service

activiteiten voor de merken Jaguar en Land Rover voortzetten vanuit de huidige

vestiging in Doenrade.
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Jaguar Land Rover Maastricht zal tot de oplevering van de nieuw te realiseren

vestiging op Maastricht-Airport haar activiteiten starten vanuit een naastgelegen

tijdelijke locatie aan de Afrikalaan nr 41.

‘De Uiver’ was officieel Jaguar Land Rover dealer en al jaren het vertrouwde gezicht in de regio.

Ralf Feijts: "Al onze klanten blijven verzekerd van de service en klantgerichtheid welke ze van

ons gewend zijn sinds 1972 met Land Rover en 2016 voor Jaguar. Wij zullen de service

activiteiten voortzetten op de vertrouwde locatie aan de Provincialeweg Noord 85-87 te

Doenrade. In 2019 starten wij met de verbouwing van ons huidige pand."

Luc Vanderfeesten, mede-eigenaar van PGZ: “Sinds 2011 zijn wij met vestigingen

vertegenwoordigd in Limburg, eerst met Porsche, later ook met Bentley. Met veel passie en

zeer hoge klanttevredenheid zijn beide bedrijven een succesvolle, vaste waarde geworden voor

de hele Limburgse regio. Met Jaguar en Land Rover voegen we twee prachtige merken toe die

perfect passen bij onze manier van werken.”

Ad Geerts, mede-eigenaar PGZ, vult daarbij aan: “Bovendien zijn het merken met een rijke

historie, maar ook een krachtige visie naar de toekomst. Door het nieuwe pand naast onze

bestaande merken te plaatsen ontstaat een geweldige locatie voor klanten en liefhebbers van

mooie, bijzondere auto’s”.

Dankzij The Adventure heeft Jaguar Land Rover Maastricht al direct de kennis, ervaring en

merkliefde aan boord. “Een geweldige aanvulling waar wij trots op zijn”, zo vertelt Peet van

Herpen, eigenaar van The Adventure. “Sinds 2009 hebben wij hard gewerkt om ons bedrijf te

brengen tot waar wij nu staan. Om nu ook Limburg te mogen vertegenwoordigen voelt

daarom niet alleen als een mooie uitdaging, maar ook als een beloning. Wij kijken er met

plezier naar uit om Jaguar Land Rover Maastricht tot een succes te maken, voor onszelf én

voor de Limburgse klanten.”



OVER LAND ROVER NEDERLAND

Land Rover specialiseert zich al sinds 1948 in het ontwerpen en produceren van authentieke
vierwielaangedreven auto’s die zich onderscheiden door de grootste omvang van capaciteiten in hun
respectievelijke segmenten. Daarbij neemt Land Rover zijn verantwoordelijkheid voor het milieu serieus. Onze
activiteiten op dit gebied zijn gebundeld in ons Our Planet programma. Dit omvat duurzame productie,
ontwikkeling van nieuwe technologie en de humanitaire activiteiten kennis verruimen en levenskwaliteit
verbeteren. De assemblage van alle modellen gebeurt al sinds begin 2006 volledig klimaatneutraal. Zie
www.landrover.nl/ourplanet voor meer informatie. Iedere nieuwe Land Rover heeft 3 jaar volledige
fabrieksgarantie met een maximum van 100.000 km, 6 jaar carrosseriegarantie en uitgebreide 24-uurs
hulpverlening bij pech onderweg voor een periode van 3 jaar.
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