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Emiel de Bekker en Dennis Griffi  oen zijn eigenaar van Grib Automotive B.V.

Grib Automotive is, naast de samenvoeging van de twee achternamen van de oprichters 
Dennis Griffi oen en Emiel de Bekker, vooral een samenvoeging van een passie voor 
ondernemerschap en liefde voor auto’s. Een frisse blik in combinatie met een bak aan 
ervaring. Kennis van het gebruik van nieuwe media gecombineerd met een groot netwerk. 
Zomaar wat redenen waarom Emiel en Dennis het zakelijke avontuur wel met elkaar 
aandurven. Emiel: ’Afgelopen november zijn we gestart. We waren al langer aan het 
broeden om iets te gaan doen, het klikt tussen ons. In ons bedrijf richten we ons voor-
namelijk op de B2B-markt, waarbij alles op het gebied van verkoop en dienstverlening van 
auto’s centraal staat. We willen het echt anders gaan doen dan in de markt gebruikelijk is, 
we realiseren ons heel goed dat de branche niet per se een heel goed imago heeft.’ 

Dennis: ‘Zo zijn we bijvoorbeeld altijd open. Als in 24/7. Niks openingstijden, als je hulp 
nodig hebt zijn we gewoon bereikbaar. Onze kennis is groot en ons aanbod uitgebreid. 
Van nieuw tot gebruikt, van welk merk dan ook; we hebben iets dat aan de vraag voldoet. 
En zo niet, dan gaan we ernaar op zoek. Ook in taxeren en het soms lastige traject van 
im- en exporteren van auto’s zijn we prima thuis, daar kunnen we ook heel goed in 
ontzorgen. Ik vind het heel leuk dit avontuur  met Emiel te starten en iets van onszelf 
te gaan opbouwen. We hebben niet alleen zakelijk dezelfde gedachten, maar vullen 
elkaar ook in persoonlijkheid heel mooi aan, ik denk dat het heel goed gaat werken.’ 

‘De markt voor tweedehandsauto’s zal echt groeien, denken wij’, sluit Emiel af. ‘De 
coronacrisis heeft daar echt wel aan bijgedragen. Het OV voelt tegenwoordig niet 
altijd comfortabel, nieuwe auto’s zijn vaak te prijzig en het geld moet toch rollen. 
Dan zijn wij er graag om potentiële kopers van dienst te zijn!’ 
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