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Zij aan zij zullen de merken BMW en MINI 
er elk een eigen etalage krijgen. “De voor 

heel Europa geldende voorschriften van moe-
derbedrijf BMW AG in München leggen dat 
op en we willen ons uiteraard aligneren op die 
desiderata”, aldus Jean-François Monserez. 
“Binnen een bepaalde periode moeten we 
voldoen aan die normen. Alles moet klaar zijn 
tegen februari 2017 en we hopen dat dit kan 
samenvallen met de lancering van de nieuwe 
5-reeks van BMW. De grote liefde van de 
gemiddelde Belgische autobestuurder voor 
het merk BMW sterkt ons in ons geloof dat 
het zal lonen om maar liefst 3,6 miljoen euro 
uit te trekken. De investering is niet klein, 
temeer we ze volledig zelf moeten dragen. 
Maar vanuit BMW België kunnen we wel een 
beroep doen op iets gunstiger leningsvoor-
waarden. Dat MINI nu een aparte showroom 
krijgt, maar pal naast BMW, moet ook in het 
voordeel spelen van het kleinere broertje. 
Vroeger huisde MINI op een soort van eiland 
in Harelbeke.”

Boost in de verkoop

Monserez doet voor het bouwtraject bijna 
integraal een beroep op lokale bedrijven. 
Hoofdaannemer is het bouwbedrijf Dedeyne 
uit Waregem, hoofdarchitect AAVO van 
Damien Van Oost uit Moeskroen. Die tandem 

was, met goed gevolg, ook al samen aan het 
werk voor de uitbreiding in Aalbeke. “Wie 
zo’n investering doet, hoopt altijd op een 
boost in de verkoop”, aldus Jean-François 
Monserez. “Met onze vier filialen in Kortrijk, 
Aalbeke, Ieper en Harelbeke verkopen we op 
jaarbasis zo’n 1.150 BMW’s en om en bij de 
200 MINI’s. Het succes is mijns inziens toe te 
schrijven aan de niet aflatende innovatie die 
beide merken kenmerkt.”

Autoconcessionaris Monserez, een begrip in 
de regio rond Kortrijk, zag het levenslicht in 
Aalbeke, begin de jaren zestig. Jean-François 
en zijn broer Xavier Monserez (die laatste 
actief in Moeskroen) vertegenwoordigen in 
het familiebedrijf de tweede generatie, ter-
wijl met Charles Monserez ook al de derde 
generatie actief is binnen de groep. (KC - 
Eigen foto) 

www.monserez.bmw.be

“Met onze vier filialen 
verkopen we elk jaar  
zo’n 1.150 BMW’s en om  
en bij de 200 MINI’s.”

Familie Monserez  
blijft maar investeren

De investeringsappetijt van de familie Monserez - in Zuid West-Vlaanderen 
concessionaris van de automerken BMW en MINI - blijft bijzonder groot. Na de 
bouw in 2012 van een state-of-the-artshowroom in de historische thuisbasis 
Aalbeke, een investering van 7 miljoen euro, en de overname in 2014 van de 
Ieperse concessie van Leterme, wordt nu werk gemaakt van een nieuw visite-
kaartje pal naast het voetbalstadion van KV Kortrijk. 
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Bij bedrijfswa-

gens komt heel 

wat kijken: een 

carpolicy opstel-

len, leasingcon-

tracten onderhan-
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onder controle 

houden,…

BEDRIJFSWAGENS
Een “dubbele” showroom in Kortrijk

VOLGENDE DOSSIERS
• Industriebouw

• Zakendoen over  
de provinciegrens

www.voka.be/ondernemers


