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MINI AMSTERDAM

ONDERNEMENDE KUNSTENARES

MARIEKE WAGENHUIS
“De MINI Clubman is voor ons
echt een top-oplossing!”
Bij MINI Amsterdam raakten we dit keer aan de praat met Marieke Wagenhuis. Deze MINI Clubman-eigenaresse
verkocht onlangs het succesvolle digitale vertaalbureau dat ze met haar echtgenoot runde, om haar passies en
dromen na te jagen. Onder het label xoxo kiki maakt ze unieke handgemaakte illustraties van foto’s. Als ondernemer, kunstenares én moeder heeft Marieke vele ballen hoog te houden. De Clubman komt hierbij als geroepen.
Met het hele gezin op pad of met haar illustraties in de achterbak langs bij klanten in Oud-Zuid? Geen probleem
voor de MINI Clubman.

IDEALE GEZINSAUTO
Marieke en haar man rijden nu een jaar in de Clubman en dat bevalt ontzettend goed. Deze MINI-fans
begonnen met een driedeurs, stapten daarna over op
een vijfdeurs om vervolgens bij de Clubman uit te komen. “Uiteindelijk hebben we dus bijna alle modellen
gehad, behalve de cabrio”, lacht Marieke. Het was
overigens geen liefde op het eerste gezicht, voorheen
was ze namelijk minder te spreken over de looks van
de Clubman. “Maar sinds de laatste verbetering van
het model willen wij niets anders meer. Wellicht dat we
in de toekomst voor een cabrio gaan, als mijn zoontje
uit huis is. Maar dat zal vele MINI’s verder zijn!”, grinnikt Marieke. Ze beschrijft de Clubman als de ideale
auto voor een ondernemend gezin. Zo past het complete gezin, inclusief fietsje van de kleine, in de auto
en kan ze bovendien haar schilderijen gemakkelijk in
de achterbak kwijt. “De Clubman is daarmee echt een
top-oplossing voor ons!”
VOOR ALLE LEEFTIJDEN
De MINI Clubman is volgens Marieke niet alleen praktisch, maar ook heel stijlvol. “Het is een hippe auto
waar je goed mee voor de dag komt bij klanten. Met dit
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model sla je nooit de plank mis, want de Clubman is
voor iedereen en alle leeftijden.” Bovendien kun je de
MINI volledig naar eigen wens samenstellen. Zo koos
Marieke voor stickers op de motorkap van haar Clubman. “Je kunt het zo gek maken als je zelf wilt en het met
persoonlijke creativiteit echt jouw eigen MINI maken.
Onze vorige MINI had bijvoorbeeld gouden strepen.”
STAPJE EXTRA
Marieke en haar man zijn ooit bij MINI Amsterdam
terechtgekomen op aanraden van kennissen. “Als we
op zoek waren naar een MINI, moesten we volgens
hen zeker bij Valerie van MINI Amsterdam zijn. Niets
bleek minder waar. Valerie is gewoon goed, ze wil het
beste voor haar klanten. Je kunt haar altijd bellen als er
iets is, zelfs in het weekend. Ze regelt het gewoon voor
je. Dat scheelt een hoop zorgen en de service gaat
net even een stapje verder dan wat we bij anderen
gewend zijn. Daarom hebben we al heel veel mensen
naar Valerie toegestuurd.”
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