Beautiful
history.
Fantastic
future.
Verhuizing Mudde Kok Automotive

De ambities
van Mudde Kok
Automotive
Mudde Kok Automotive hoopt medio 2022 te verhuizen van Urk naar
Nunspeet. We nemen u mee in de afwegingen die we hebben gemaakt.

De Spaanse kunstschilder Salvador Dalí zei
het al: ‘Intelligentie zonder ambitie is als
een vogel zonder vleugels’. Anders gezegd:
ambitie is nodig om de vleugels uit te kunnen slaan. En dat is wat Mudde Kok Automotive gaat doen. Hieronder geven we u een
beeld van onze ambities die ten grondslag
liggen aan deze keuze.

Duurzaam
Duurzaamheid is een thema wat vandaag de dag over-

Locatie op Urk

al in doorklinkt. Ook de automarkt is dit niet ontgaan,
waar hybride en elektrische auto’s steeds vaker zichtbaar zijn. Mudde Kok Automotive ziet verduurzaming
als een noodzakelijk uitgangspunt voor een leefbare
omgeving en wil vanuit het principe van rentmeesterschap hieraan bijdragen, onder andere door hybride
en elektrische auto’s op grotere schaal te verhandelen.

Unieke klantbeleving
De klant van de toekomst wil zoveel mogelijk zaken

Volledig

online kunnen regelen vanuit een stukje gemak. U

De mobiliteitsvraag van de klant wordt steeds bre-

als klant zult daarom alleen de reis naar Mudde Kok

der opgepakt, ook door autobedrijven. Mudde Kok

afleggen als u daar een unieke ‘experience’ krijgt.

Automotive wil één van de voorlopers zijn in het aan-

Mudde Kok Automotive ziet door deze trend de kans

bieden van een zo breed mogelijk mobiliteitsaanbod

om zich op een positieve manier te onderscheiden.

door diverse activiteiten zelf te (gaan) ontplooien. ‘Nee’
verkopen aan u is wat ons betreft geen optie.

Kwalitatief hoogstaand
Klanten waarderen de kennis en ervaring die Mudde

Snel

Kok Automotive in huis heeft. Mudde Kok Automo-

Om op tijd aan uw wensen te kunnen voldoen, is het

tive wil daarom haar specialisatie in het merk Volvo en

noodzakelijk om werkprocessen zo efficiënt en effec-

Land Rover verder uitbouwen, in combinatie met aan-

tief mogelijk in te richten. Daarmee kan Mudde Kok

verwante merken zoals Heico Sportiv. Verder wil Mud-

Automotive doorlooptijden verkorten en ambieert zij

de Kok Automotive doorgaan waar anderen stoppen:

uw verwachtingen op dit vlak te overtreffen.

De locatie aan de Oosteinderweg 104 te Nunspeet
bood tot 2020 onderdak aan
de Gecombineerde Pluimvee Slachterij met haar 300
medewerkers. Mudde Kok
Automotive breidt daarmee
fors uit naar een oppervlakte
van circa 75.000 m², waarvan
circa 12.000 m² bebouwd en
25.000 m² bosgrond is.

alleen daarmee bereiken we 100% klanttevredenheid
bij u. Dat houdt in dat u als klant van Mudde Kok Automotive zich uniek voelt in die ene unieke auto van
Mudde Kok Automotive.
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1. Voorraadterrein

2. Poetshal

3. Werkplaats & Showroom

4. Voorraadterrein

Huidige
knelpunten in
het realiseren
van onze ambities
Onze Mudde Kok Automotive activiteiten
zijn verspreid over een zestal losse locaties.
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5. Werkplaats

6. Voorraadterrein

Beleving

Capaciteit

Elektrificatie

Efficiëntie

Bij het aanbieden van een unieke

Mudde Kok Automotive wil haar capa-

Op dit moment beschikt Mudde Kok

Op dit moment zijn de activiteiten van

‘experience’ aan u als klant hoort

citeit uitbreiden om snel en volledig

Automotive over drie laadpalen. Om

Mudde Kok Automotive verspreid over

een unieke locatie. De locatie moet

aan uw wensen te kunnen voldoen.

de ambitie op het vlak van duurzaam-

een zestal losse locaties op het indus-

uitnodigen om van een ritje naar Mudde

Het industrieterrein waar Mudde Kok

heid waar te kunnen maken, is het

trieterrein. Deze spreiding belemmert

Kok Automotive direct een mooi dagje

Automotive op dit moment is geves-

noodzakelijk om het aantal laadpalen

de organisatie om een optimale pro-

uit te maken. De huidige locatie op

tigd loopt tegen haar grenzen aan qua

fors uit te breiden. Echter, de capaciteit

cesgang te kunnen vormgeven en u

het industrieterrein tussen alle andere

capaciteit. Mudde Kok Automotive

van het stroomnetwerk op het indus-

nog sneller van dienst te kunnen zijn.

bedrijven heeft op dit vlak zo haar

wordt hierdoor belemmerd omdat de

trieterrein te Urk is dusdanig beperkt

Des te meer reden om te zoeken naar

beperkingen.

uitbreidingsmogelijkheden op korte

dat deze uitbreiding niet te realiseren

één compacte en grote locatie.

termijn uitgesloten zijn. Daarnaast is het

is op de huidige locatie.

personeelsaanbod in de regio beperkt.
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Impressie locatie Nunspeet

Werken bij Mudde Kok?
Of samenwerken met Mudde Kok?
Mudde Kok Automotive wil in Nunspeet naast het aantrekken van

Alle voordelen van
de nieuwe locatie

nieuwe medewerkers ook de samenwerking aangaan met ondernemers
die een aanvulling zijn op het mobiliteitsconcept van de organisatie.
Vacatures en contactmogelijkheden voor toekomstige medewerkers
zijn te vinden op www.muddekok.nl/vacatures. Geïnteresseerde
ondernemers kunnen contact opnemen per mail via

Mudde Kok Automotive maakt in Nunspeet
van de benoemde uitdagingen een kans!

finance@muddekok.nl of per telefoon via 0527-745719.

Beleving

andere mogelijk om de werkplaats fors

dat nou voor een proefrit, een werk-

De nieuwe locatie ligt in een bosrijke

uit te breiden. Daarnaast is het moge-

plaatsafspraak of voor een aflevering is.

en groene omgeving op de Veluwe.

lijk om de opslagruimte van Mudde

Deze omgeving heeft een aantrek-

Kok Parts te vergroten en voor de

Efficiëntie

kingskracht die onze huidige locatie in

toekomst diverse andere activiteiten

Door een groot aantal vierkante me-

een bepaald opzicht mist. U zult door

in huis te halen om u een nog breder

ters bebouwde grond kan Mudde

deze ligging sneller in de auto stappen

aanbod te kunnen garanderen.

Kok Automotive alle activiteiten die
nu verspreid over het industrieterrein

om van het zakendoen met Mudde

Elektrificatie

plaatsvinden, huisvesten in één pand.

De locatie in Nunspeet beschikt over

Hierdoor kunnen we een stuk efficiën-

Capaciteit

een grote energieaansluiting waar-

ter werken, waarmee we uw Mudde

Mudde Kok Automotive groeit op de

door het mogelijk is om het aantal

Kok Automotive ‘experience’ kunnen

nieuwe locatie van zo’n 15.000 m² naar

laadpalen fors uit te breiden. Hierdoor

optimaliseren.

circa 50.000 m², inclusief een stuk bos

kan Mudde Kok Automotive altijd een

van 25.000 m². Hierdoor is het onder

opgeladen auto garanderen voor u, of

Kok Automotive een feestje te maken.
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Verhuizing Mudde Kok
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WWW.MUDDEKOK.NL

