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Het totaal concept bij Gerson Kantoorspecialisten 
      

“Wij bieden u het totaal concept doormiddel 
van de unieke combinatie van 

Gerson Kantoorspecialisten, het A&C team en 
de Aurora Kantoorshop.”

2000 m2 kantoorgroothandel voor kantoren, scholen, bedrijven, verenigingen en thuiswerk-
plekken. Met meer dan 10.000 artikelen direct uit voorraad leverbaar. Levering van een 
enkel product tot aan het voorzien van het totaal concept.

Bij Gerson Kantoorspecialisten leveren we alles voor 
zakelijk kantoorgebruik.  
Computers, ICT dienstverlening, kantoormeubelen, 
ergonomische oplossingen, schoonmaakartikelen, 
facilitaire producten, kantoorartikelen, papier, 
cartridges, kantoormachines, printers, luxe schrijf- 
en lederwaren, tot aan complete projectinrichting.

Totaalconcept doormiddel van Gerson 
Kantoorspecialisten, Aurora Kantoorshop en het 
Automatisering & Computers Team onder één dak. 
Gemakkelijk bestellen in de showroom/winkel, 
catalogus, per telefoon, email en de webshop. 
Gratis parkeren voor de deur, snelle levering door 
eigen servicebezorgdienst.
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DE BEST GEPRIJSDE KWALITEITS 
BMW OCCASIONS VIND JE BIJ 
BMWERKPLAATS IN ZWOLLE

ONS VAK
Al heel wat jaren hebben wij ervaring met verkoop 
en onderhoud van BMW boxer motoren en alle F en 
K modellen. 
Wij staan klaar voor elk type motorrijder met alle 
info en geven advies over aanschaf, onderhoud, kle-
ding en accessoires. Onder het genot van een kopje 
koffi e praten wij met u over onze gezamenlijke pas-
sie: motorrijden! 

GOED MET UW BMW
Uw BMW motor moet bij u passen als een maatkos-
tuum. Daarom is ons streven om u “goed op de mo-
tor te zetten”. Om te weten welke type motor bij u 
past zullen wij u heel wat vragen stellen, zoals hoe-
veel rijdt u? Wat zijn uw favoriete bestemmingen? 
Rijdt u vaak alleen of ook met duo? Rijdt u ook bij 
slecht weer? Dat willen we graag van u weten en 
met u delen.

ALTIJD PROEFRIJDEN
Zowel onze vaste als potentiële klanten geven wij 
graag de gelegenheid om op diverse modellen proef 
te rijden. De uitgebreide collectie verschillende mo-
dellen in onze showroom staat tot uw beschikking. 
Komen op de motor van uw voorkeur de voeten niet 
goed aan de grond dan hebben wij daar prima aan-
passingen voor.

ONDERHOUD
Voor perfect onderhoud werken wij al jaren samen 
met onze partner en buurman “ARAL motorservice”. 
Vooral specialist in BMW en Ducati. Een grote beurt 
is bij ons ook ècht een GROTE beurt. Alles gaat uit-
elkaar en u krijgt uw motor weer als nieuw terug! 
En moet er onverhoopt iets vervangen worden, dan 
nemen wij eerst contact met u op. 

Voltastraat 23, 8013 PM Zwolle
Tel: 06 123 694 69 
E-mail: info@bmwerkplaats.com, 
Site: www.bmwerkplaats.com

BMWerkplaats advertentie A4.indd   1 09-01-17   21:32
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Rotondes; 't blijft moeilijk 
 
Het blijft moeilijk die rotondes… tenminste als je ziet hoe 
sommigen daarmee omgaan. In de praktijk weet je 
eigenlijk nooit wat iemand die op een rotonde rijdt, gaat 
doen. Daarom aarzel ik nooit lang en rij ik gewoon door 
totdat iemand er blijk van geeft dat hij in mijn vaarwater 
terecht komt en op dat moment voorrang heeft. Dat gaat 
eigenlijk altijd wel goed, want óf ik kan nog voorlangs (en dan neem ik een boze blik 
maar gewoon voor lief) óf ik stop nog op tijd (en ook dan neem ik een boze blik 
maar gewoon voor lief). Want, zoals gezegd, je weet eigenlijk nooit welke kant het 
opgaat op een rotonde. Eigenlijk is het alleen onduidelijk op kleine rotondes; op de 
grote werkt het meestal wél goed. 
 
Zo kwam ik een keer aan bij een kleine rotonde en van de tegengestelde richting 
kwam een automobilist. Deze gaf richting aan naar rechts. Mooi, dacht ik, die gaat 
gelijk weer de rotonde af. Maar… nee hoor, want eenmaal op de rotonde gaf hij 
richting aan naar links en ik bleef dus staan om hem voorrang te verlenen. Wie 
schertst mijn verbazing, toen hij op het allerlaatste moment zijn pijltje weer naar 
rechts deed en de rotonde verliet, zodat ik voor jan-met-de-korte-achternaam stond 
te wachten. Ik heb hem mijn mening duidelijk gemaakt door hem de daarvoor 
geëigende vinger te tonen. Dat gaf wel enige voldoening, maar intussen had ik dus 
mooi voor niets staan wachten, evenals het verkeer achter mij.  
Zoals gezegd, doen deze problemen zich voornamelijk voor op kleine rotondes. En 
het is toch zo simpel: Je geeft in principe alleen richting aan als je de rotonde gaat 
verlaten. Zelf geef ik op de rotonde nog wel eens een enkel "knipje" naar links om 
aan te geven dat ik op de rotonde wil blijven en graag wil dat de wachtende 
verkeersdeelnemer nog even blijft staan om mij daarvoor de ruimte te geven. Dat 
leidt eigenlijk nooit tot misverstanden. 
Als je linksaf wilt slaan – dus je wilt de rotonde voor driekwart nemen – moet je 
richting naar links aangeven vóórdat je de rotonde oprijdt, maar de richtingaanwijzer 
moet uit, zodra je op de rotonde zit. En uiteraard geeft je dan (uitsluitend) richting 
aan naar rechts als je eraf gaat. 
 
Zo, nu dat duidelijk is, wil ik dat nooit meer iemand verkeerd zien doen… in ieder 
geval niet bij de lezers van dit blad. Voor de rest blijft het natuurlijk toch sukkelen 
met al die "tobbers" op de weg. En zolang er nog zoveel fouten worden gemaakt in 
het verkeer, mag ik mezelf misschien ook eens vergissen. En als iemand mij dan "de 
vinger" geeft, dan neem ik dat maar gewoon voor lief.  
 
Hans Kragt 
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Het adres voor
APK en onderhoud

van alle merken auto’s

Ook voor ALLE winterbanden
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