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Naam Rick Schasfoort (ir.)
Leeftijd 47
Gezin Getrouwd met Caroline en vader van
Tip, Bink en Storm

Functie Eigenaar, samen met Caroline
Bedrijf Schasfoort Tankstations met een
Total-tankstation in Wierden, Almelo en
Enschede
In de branche sinds Zelf sinds 1981. Op de
plek van ons tankstation in Wierden is mijn
opa Bernard Schasfoort in 1932 begonnen
met een werkplaats voor fietsen.
Rijdt (auto) Volvo XC60 en Fiat Spider uit
1978
Waarom deze? De XC60 voor de ruimte
en de Spider voor de fun.

Welke muziek luister je in de auto
Altijd Radio 1. Thuis en op het werk luister
ik graag naar Sublime.
Eerste wat je in de ochtend doet In bad
gaan
Hekel aim (werkgerelateerd) Administratie
Slaapt op een Boxspring bed
Leukste onderdeel van je werk Verkopen en het contact met mensen
Kleding Tommu Hilfiger-broeken, katoenen shirts of polo's en schoenen van Van
Bommel
Gem' Polo Ralph Lauren Blue

Sport en niveau: Geen, wel altijd sportief!
Favo voetbalclub: Juventa-12 in Wierden.

Beste beurs Heimtextil in Frankfurt, Pre-

Hier voetballen de oudste en de jongste.
Heracles en FC Twente zijn clubs hier'uit de
buurt.

Leest Alles
Favo acteur Michael Douglas

Ms ik niet werkzaam zou zijn in deze
branche, dan... Zou ik werken in de sales

Vakantiebestemming? Le Marche in

en marketing. Het leukste vind ik dat bij een
grotere dierentuin of attractiepark.

Wat ga je doen als je groot bent? Verder

Welk bedrijf bewonderje en waarom

Trots op Toen ik bij Het Arsenaal in

Nijhof en Wassink. Een familiebedrijf uit de
regio dat er altijd weer in slaagt te groeien
en te vernieuwen.
Drinkt het liefst Witte wijn
Rookt Niets meer sinds januari
Slechte gewoonte Ben ik sinds januari
mee gestopt!
Gaafste wat ik ooit gedaan heb Op
safari in Zuid-Afrika. Komende vakantie
gaan we er voor het eerst met de kinderen
naar toe. Met mijn broer Bas en zijn gezin
toeren we met een camper. Eerst richting het
Kruger National Park en daarna een weekje
naar de kust.
Favoriete restaurant T-Bone in Enter
Blunder Een keer stond ik met mijn moeder
bij de verkeerde condoleance.
Beurzen AutoRAI was altijd mooi. Laatste
Tankstation Vakbeurs in Houten gaat ook
weer de goede kant op.

Zeeland werkte heb ik koningin Beatrix
welkom mogen heten bij een werkbezoek dat
zij aan de provincie Zeeland bracht. Voor
het bedrijf ben ik er trots op dat we al drie
generaties lung service mogen verlenen aan
de mensen vanaf dezelfde locatie.
Maak me zorgen over Onverwachte
regelgeving

miere Vision in Parijs

Favo land ItaliE
ItaliE
groeien

Belangrijkste uitdaging voor
de branche Blijven inspelen op de wensen
van de klant. Prijs is een maar een van de
zes P's van je marketingstrategie. Hier zou
minder de nadruk op moeten liggen en meet
op de andere vijfpunten van de marketingmix: Product, Plaats, Promotie, Personeel en
Proces.
Jouw bedrijf, ambities: Onze klanten
blijven verrassen en zorgen dat we relevant
blijven. Onze service verder uitbreiden.

