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Debusseré | Interesting Cars

30 JAAR AUTOBUSINESS MET BEZIELING.

Garage Debusseré uit Gits zetelt sinds kort in
een uniek kader op een nieuwe locatie. Het is
geen toeval dat die vernieuwing samenvalt met
het 30-jarig bestaan van deze dit gerenom -
meerde autobedrijf. Wie een ‘Interesting Car’
zoekt, nieuw of jong tweedehands, is hier
zonder meer aan het juiste adres. Duitse
topkwaliteit aan de juiste prijs.

Als u onlangs de Bruggesteenweg van Roeselare naar Gits
nam, dan kan het trendy containerconcept van garage De-
busseré niet aan uw oog ontsprongen zijn. De intelligente
constructie opgebouwd uit mat antraciete zeecontainers
laat niet alleen het hart van autoliefhebbers sneller slaan.
Ook kenners van architectuur worden aangenaam verrast
door het originele ontwerp. Zaakvoerder Patrick De-
busseré : “Met ons nieuwe concept willen we de auto
voluit verheerlijken. We plaatsen hem niet alleen figuur -
lijk maar ook letterlijk op een sokkel of in een kijkdoos.
Wie echt van wagens houdt, kan dat alleen maar toe-
juichen. Het is de ultieme vertegenwoordiging van onze
passie voor de auto. Naast de verschillende showboxen, is
er uiteraard ook ruimte voor de garage zelf. Daar hebben
we opnieuw voor een unieke aanpak gekozen. The Box is
opgedeeld in vijftig procent werkplaats en vijftig procent
showroom. In The Box zien onze klanten precies hoe het
eraan toegaat en wat er met hun of onze wagens gebeurt.
Dat geeft vertrouwen. Fundamenteel in de hedendaagse
digitale wereld. Ondertussen zijn we bijna twee jaar ver-
huisd, maar de officiële opening van de splinternieuwe
‘The Box’ gebeurde vorige week, gelijktijdig met de 
viering van ons 30-jarig bestaan.”

Duitse degelijkheid
Sinds de start in 1986 heeft garage Debusseré zich gespe-
cialiseerd in nieuwe en jonge Duitse wagens zoals BMW,
Mercedes, Audi en Porsche. Mooie wagens telkens met
net dat ietsje meer. Naast de gekende Duitse merken, zijn
ze de distributeur van Ariel Motors voor de Benelux. Ook
voor zeldzame auto’s, collector’s items, beperkte reeksen
en unieke oldtimers kan je bij hen terecht. Het streefdoel
was en is nog steeds 100 procent klanttevredenheid. Iets
wat door de jaren heen sterk evolueerde. Patrick :
“Vroeger kwamen mijn klanten bijna letterlijk van onder
de kerktoren, vandaag bedienen we mensen uit heel Eu-
ropa. Door de evolutie met internet is het aanbod zo groot

geworden, dat mensen met gemak buiten de landsgren-
zen op zoek gaan naar een nieuwe wagen. Ze zijn ook
beter geïnformeerd en willen zekerheid. Hiervoor zijn ze
bereid om wat moeite te doen. Door de jaren heen heb ik
als autospecialist een goeie naam opgebouwd, waardoor
mensen ook weten dat ze voor bepaalde types wagens bij
mij moeten zijn. Soms krijg ik zelfs de vraag om uit te
kijken naar een specifieke auto en wachten mensen tot ik
die voor hen gevonden heb.” 

Erkende partner
Dankzij de jarenlange samenwerking is er een sterke
vertrouwensband tussen garage Debusseré en zijn leve -
ranciers. Iets wat de klanten alleen maar ten goede komt.
Patrick : “Over de jaren heen zijn we steeds meer auto’s
gaan kopen bij onze leveranciers. Dat maakt dat we ook
steeds interessantere condities krijgen, wat zich vertaalt
naar sterkere aanbiedingen voor wie zijn wagen bij ons
aankoopt. Met ons nieuw en uniek concept verlagen we
bovendien onze operationele kosten. Ook dat betekent
een lagere prijs voor de klant. Ook leuk om weten is dat
wij sinds het ontstaan van het label ‘erkend autoverkoper’
deze erkenning elk jaar opnieuw wisten te vernieuwen.
Dit bevestigt nog maar eens onze professionaliteit en
maakt dat de klant des te liever zijn vertrouwen in ons
stelt.”

Sterk team
Debusseré Interesting Cars werd opgericht door Patrick
Debusseré, maar sinds 2013 heeft hij ondersteuning van
Matthias Lampe die meehelpt de zaak op een nieuwe leest
verder uit te bouwen. Ook Carla, mevrouw Debusseré, zet
zich dagelijks in voor alles wat reilt en zeilt in het bedrijf.
Elsy verzorgt dan op haar beurt het onthaal, de boekhou -
ding en de administratie, terwijl dat (voorlopig) één
mecanicien het technische voor zich neemt. Een hecht
team dat vol passie en overgave zijn schouders onder het
bedrijf zet. Patrick : “We zijn trouwens dringend op zoek
naar een bijkomende, gemotiveerde mecanicien. Het is
enkel dankzij onze nauwe samenwerking en complemen-
taire aanpak dat we erin slagen onze klanten het beste van
het beste te geven. Ook zijn wij steeds meer te vinden op
social media, zoals Facebook, YouTube, Instagram, enz..
De mensen beginnen te weten dat ze via Facebook altijd
als eerste op de hoogte zijn van onze nieuwste aanwin-
sten. Soms is een wagen al via die weg verkocht, nog voor
hij op onze website staat. Het is dus echt een kwestie van
alles op de voet te volgen.” En dat stilstaan achteruitgaan
is, mag duidelijk zijn. Want ook voor volgend jaar zijn er
alweer uitbreidingsplannen op til bij Debusseré. 

INFO

Garage Debusseré | 
Interesting Cars
Verkoop en onderhoud van nieuwe en jonge Duitse
wagens zoals BMW, Mercedes, Audi en Porsche.
Distributeur van Ariel Motors in België voor de
Benelux. Zeldzame auto’s, collector’s items, beperkte
reeksen en unieke oldtimers op bestelling. Erkend
Verkoper door FEDERAUTO en Testaankoop. 

Eigenschappen:
• Volledig dekkende garantie van minimum 1 jaar
• Service en onderhoud in eigen werkplaats
• Prachtige wagens met net dat ietsjes meer
• 100% bezieling en professionaliteit
• Interesting cars, we lichten het u heel graag toe in

een persoonlijk gesprek. 

Openingsuren:
Ma-Vr: 8 : 30 - 12: 00 uur en 13: 00 - 18: 00 uur
Za: 9: 00 - 12: 00 uur en 13: 00 - 17 : 00 uur

Garage Debusseré Interesting Cars
Bruggesteenweg 312 - 8830 Gits

T +32 (0) 51 27 28 00
E-mail: carsales@debussere.be

Website: www.debussere.be 
www.facebook.com/debussere.interesting.cars

PROFICIAT30 jaarGARAGEDEBUSSERÉGITS

DB297801I6

Dhr. & Mevr. Debusseré samen met verkoper en partner Matthias Lampe, trots voor hun hippe Car Store.

We schrijven 1986, Patrick Debusseré (22 jr) begint met zijn garage in Gits.
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