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KikSales: Businessclublid met ‘wow-factor’ 

 

Op zoek naar een betrouwbare gebruikte auto met ‘wow-factor’? Dan kun je bijna 

niet om ons businessclublid KikSales heen. Aan de Jan Tomstraat 8 in Lekkerkerk 

vind je een showroom vol met jonge, mooie occasions van alle merken én een 

verkoopteam dat enthousiasme en klantvriendelijkheid op aansprekende wijze met 

elkaar combineert. 

Annelies Kik is directeur/eigenaar van KikSales Automotive. Ze begon acht jaar geleden ‘heel 

voorzichtig’ met de verkoop van een gebruikte Peugeot 108. “In die tijd was ik nog leerkracht 

in het basisonderwijs”, vertelt ze. “Ik heb een jaar of zes voor de klas gestaan. Was een mooie 

tijd. Naast het lesgeven had ik van jongs af aan nóg een passie: auto’s. Toen zich de 

mogelijkheid voordeed om voor mezelf te beginnen met een autobedrijf, kon ik die verleiding 

niet weerstaan. KikSales begon heel klein, maar bleek al snel een succes. Zo konden we 

doorgroeien naar een onderneming met acht medewerkers én ons huidige verkoopvolume van 

rond de 500 occasions per jaar.” 

“Dat het zo zou gaan lopen had ik nooit durven hopen bij de start van KikSales. Dat we het zo 

goed doen heeft denk ik met een aantal factoren te maken. Eén daarvan is ons steeds 

wisselende aanbod van auto’s die in alle opzichten uitblinken. KikSales wil alleen auto’s 

verkopen die de klant vanaf onze site en onze facebook- en Instagrampagina’s ‘toelachen’. De 

auto moet er niet alleen goed uitzien, je moet ook aan kunnen op de betrouwbaarheid ervan. 

KikSales koopt haar occasions in bij leasemaatschappijen, waardoor je als klant zeker bent 

van een dealeronderhouden auto die vrijwel altijd afkomstig is van de eerste eigenaar. Ook 

laten wij elke auto die hier in de verkoop gaat technisch nalopen en bieden we een garantie 

van zes of twaalf maanden. De meeste auto’s die wij aanbieden bevinden zich in de prijsklasse 

vanaf 15.000 euro. We zijn met name gespecialiseerd in jonge modellen van de merken BMW, 

Mercedes, Volkswagen en Audi al kunnen de mensen hier ook terecht voor verschillende 

andere merken. Als een auto tiptop in orde is en aan alle strenge eisen van ons en de 

consument voldoet, dan bieden we hem aan.” 
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Op www.kiksales.nl vind je het actuele aanbod van KikSales. Je kunt er ook terecht om de 

aantrekkelijke lease en financial lease mogelijkheden te vinden.  En uiteraard is een bezoek 

aan de showroom zeer de moeite waard! Annelies Kik en haar team ontvangen je graag en 

kunnen je alles vertellen over al alle blinkende modellen in de showroom. 

“Ik geniet elke dag van mijn werk en de ontmoeting met klanten”, zegt Annelies Kik. “Het is 

een druk en dynamisch bestaan dat veel voldoening oplevert. Wat is er nu mooier dan mensen 

met een goed gevoel in hun bij KikSales aangeschafte auto te zien stappen?! Dat geeft elke 

keer weer een blij gevoel.” 

Enthousiast is Annelies Kik over de businessclub van vv Lekkerkerk. “Een paar jaar geleden 

hebben we ons daar met KikSales bij aangesloten”, vertelt ze. “Nog geen moment spijt van 

gehad. Het is een mooie groep ondernemers waar ik me erg tussen thuis voel. Bovendien 

kunnen we met onze sponsorbijdrage de voetbalvereniging op een goede manier ondersteunen. 

Sport is belangrijk, vind ik. Jarenlang heb ik met heel veel plezier gevolleybald en getennist. 

Toen mijn  bedrijf zich begon te ontwikkelen moest ik de clubsport jammer genoeg opgeven. 

Wat blijft zijn de mooie herinneringen en het besef dat sportverenigingen belangrijk zijn voor 

elke lokale gemeenschap. Voor KikSales een goede reden om businessclublid van vv 

Lekkerkerk te zijn!” 

 


