Zak
kenauto

‘De Boorder Schoots is een nichekantoor, we zijn gespecialiseerd in familie- en erfrecht.
Wij begeleiden echtscheidingen, de afwikkeling van erfenissen en kwesties rond kinderen
en alimentatie. Dat doen we via
mediation, overlegscheiden of
procederen. We zetten onze expertise in voor ondernemers,
vrijeberoepers, vermogende
particulieren of hun echtgenoten. Ons werk is niet alleen juridisch, fiscaal en rekenkundig,
maar ook psychologisch heel
interessant. Ik heb het kantoor
samen met Marjoleine de Boorder opgericht in 2002; we zijn
nu met vier partners en negen
advocaten in loondienst.’

Auto

‘Mijn
ij auto mag
net als ik best wat
uitgesproken zijn’

Waarde

Kilometers

Accessoires

Rijgedrag

‘Ze vinden die auto
bij mij passen.
Het is een pittig
ding. En hij is zeker
ook elegant’

Uitstraling bedrijf

‘Een Mini is ingetogen chic.
Dat is ook wat wij met ons bedrijf zijn. Het moet goed, zorgvuldig en op een bepaald level.
Stijlvol. En ik bén het bedrijf.
Het draagt heel erg het stempel van mij, met dat lilablauw
in ons logo.’

Door Erwin Wijman
in Hilversum, heeft supergoed
geholpen bij de aankleding. Ik
heb nu mooie zwarte velgen. Ik
had nooit gedacht dat ik velgen
zo belangrijk zou vinden. En ik
heb chique beige leren kuipstoeltjes.’

‘De verkoper van Van Poelgeest,

‘Cliënten zijn positief. Ze vinden die auto bij mij passen.
Het is een pittig ding. En hij is
zeker ook elegant. Mini is een
merk dat luxe uitstraalt, en ik
houd ook van wat luxe, maar
dan zonder dat het overdreven is. Ik ben vrij open en ik
zeg waar het op staat. Ik ben diplomatiek als het moet, maar
ik kan ook vrij direct zijn. Mijn
auto mag dus ook wat uitgesproken zijn.’

‘Mirjam Schoots (55) heeft een Mini
Cooper Countryman 1.5 in British Racing
Green. ‘Ik mis de stuurverwarming.’

‘Een Mini Cooper Countryman. Ik heb hem in december gekocht, hij komt vers uit
Limburg. Het merk Mini past
bij mij, hij voelt goed. Hij heeft
heel veel gemak en luxe.’
‘Hij kostte €47.000.’

Indruk op anderen

Status

‘Deze auto verstevigt je uitstraling. Het geeft je een bepaalde zelfverzekerdheid als je de
auto hebt waar je tevreden over
bent. Hij is leuk om mee voor
de dag te komen. Ik ben er supertrots op en daarom past ie
bij mij.’

‘Gemiddeld 20.000 per jaar.’
‘Ik krijg geregeld bekeuringen.
Ik vind die 100 km/u op de A2
een lastige grens, ik ben blij als
het 19.00 uur is en je 120 mag.
Ik zet nu wel vaak mijn cruisecontrol aan.’

Minpunten

‘Ik mis de stuurverwarming. In
de Jeep Grand Cherokee die ik
hiervoor had, zat die wel. Stuurverwarming is bij een Mini niet
te bestellen.’
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Bedrijf

‘Bij Mini-dealer Van Poelgeest,
in Hilversum.’

Droomauto

‘Ik ben verliefd op Mini. Toen
ik op mijn achttiende mijn rijbewijs haalde, zei ik dat ik ooit
een Mini Cooper Cabrio wilde
en die heb ik gehad, tien jaar
geleden, een rode. Ik ben al een
heel tevreden mens.’

