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Dusseldorp Automotive vertegenwoordigt ALPINA in Nederland 
 

Apeldoorn, 8 april 2021 

 

Sinds kort vertegenwoordigt Dusseldorp Automotive exclusief voor Nederland het 

gerenommeerde Duitse automerk ALPINA. Dankzij deze uitbreiding biedt Dusseldorp 

een nog bredere keus binnen haar programma, waarin de merken BMW en MINI 

centraal staan. De eerste ALPINA demo-modellen zijn vanaf heden te bewonderen bij 

de Dusseldorp BMW vestigingen in Apeldoorn en Den Haag.  

 

ALPINA staat als sinds 1965 voor bijzondere uitvoeringen van de bekende BMW-modellen, 

waarbij nauw wordt samengewerkt met de Bayerische Motoren Werke. Als autonome 

automobielfabrikant ontwikkelt, bouwt en levert ALPINA auto’s die zich onderscheiden door 

hoge prestaties, ultiem rijplezier en een luxueuze afwerking, zowel in het interieur als in het 

uiterlijk. 

 

Arie Ruitenbeek, Commercieel Directeur van Dusseldorp Automotive, is enthousiast over het 

verwelkomen van ALPINA bij Dusseldorp en op de Nederlandse markt. “Wij willen dat onze 

klanten plezier beleven aan hun auto of motorfiets en daar is onze dienstverlening op gericht. 

BMW heeft een fantastisch gamma aan modellen die de slogan van het Duitse merk 

onderschrijven – ‘BMW maakt rijden geweldig’ – maar er zijn altijd klanten die nog 

aanvullende wensen hebben. Voor die groep klanten biedt ALPINA nog meer op het gebied 

van motorisering en in- en exterieur verfijningen. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat wij 

sinds kort exclusief voor Nederland het merk ALPINA mogen vertegenwoordigen. 

Dusseldorp en ALPINA sluiten perfect op elkaar aan in het bieden van optimale rijbeleving. 

Met de toevoeging van ALPINA aan ons portfolio zijn we nog beter in staat om van iedere 

klant een Dusseldorp-fan te maken,” aldus Arie Ruitenbeek. 

 

Het betreden van de Nederlandse markt is voor ALPINA een logische stap. “De afgelopen 

jaren kregen we steeds meer aanvragen van Nederlandse klanten voor BMW ALPINA 

modellen. We zijn blij dat we gaan samenwerken met de succesvolle BMW-dealer 

Dusseldorp en we kijken uit naar een zeer goed partnership,” aldus Andreas Bovensiepen, 

Managing Director ALPINA. 

 

ALPINA zal in de Dusseldorp BMW-vestigingen in Apeldoorn (Kayersdijk 150) en Den 

Haag (Donau 38-40) een speciale plek krijgen in de showroom en verkoop- en technisch 

personeel worden getraind om de modellen van ALPINA door en door te leren kennen.  

 

www.dusseldorpbmw.nl/alpina  

 

 

 

http://www.dusseldorpbmw.nl/alpina
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OVER DUSSELDORP AUTOMOTIVE 
Dusseldorp Automotive heeft een geschiedenis die teruggaat tot 1909 met de verkoop van 

twee- en vierwielers. Sinds 1959 wordt het merk BMW vertegenwoordigd, waarmee 

Dusseldorp de oudste en een van de grootste BMW-dealers van Nederland is. Het 

familiebedrijf bedient met rond de 400 gepassioneerde medewerkers duizenden tevreden 

klanten vanuit 10 verschillende locaties, waaronder 8 BMW vestigingen 

(www.dusseldorpbmw.nl), 5 MINI vestigingen (www.dusseldorpmini.nl), een BMW 

Motorrad vestiging (www.dusseldorpmotorrad.nl), 3 eigen schadebedrijven en een 

deelautobedrijf genaamd Mobeazy (www.mobeazy.nl). Dusseldorp Automotive behoort tot de 

top-20 van de Nederlandse dealerholdings. 

 

Op de website van Dusseldorp ALPINA (www.dusseldorpbmw.nl/alpina) vindt men 

informatie over deze bijzondere toevoeging aan het aanbod. Deze tijdelijke pagina wordt in 

mei vervangen door een volledig op ALPINA gerichte website. 

 

Dusseldorp is partner van onder andere de eredivisie voetbalclubs AZ Alkmaar en ADO Den 

Haag, van ex-voetballer Andy van der Meijde, van Nederlands en Wereldkampioene 

schaatsen (5.000 m) Irene Schouten, van muzikant Ruben Hein en van de nieuwe BMW 

Racing Cup. Door middel van deze partnerships toont Dusseldorp zich graag betrokken bij 

sterke partijen en personen in de regio’s waarin Dusseldorp actief is en biedt het haar klanten 

de unieke gelegenheid te genieten van onder andere sport en cultuur. 

 

OVER ALPINA 
ALPINA, dat in 1965 werd opgericht door Burkard Bovensiepen, wordt momenteel geleid 

door de oprichter en zijn twee zoons, Andreas en Florian. De automobielen die de fabriek 

verlaten hebben hun eigen VIN-code, want deze fabriek is als zelfstandige fabrikant 

geregistreerd in Duitsland. Bij ALPINA in Buchloe (D) werken zo’n 330 medewerkers, 

waarvan een derde deel zich bezighoudt met ‘research and development’. 

 

ALPINA bouwt al meer dan een halve eeuw unieke automobielen die zich onderscheiden 

door hun krachtige doch zuinige motoren, verfijnde wielophanging, onmiskenbaar design en 

vanzelfsprekende bediening, samengebracht door middel van exclusief vakmanschap. Zo 

kunnen individuele auto’s voor de echte connaisseur worden ontwikkeld die de exclusiviteit 

van kleinschaligheid combineren met de hoge mate van kwaliteit en veiligheid die het 

resultaat is van moderne, geautomatiseerde productie. 

 

Het palet aan modellen dat ALPINA heeft ontwikkeld, wordt wereldwijd exclusief 

aangeboden via BMW-dealers, in Nederland nu door Dusseldorp. 

 

Sinds 1979 houdt ALPINA zich ook bezig met de handel en opslag van exclusieve wijnen, 

waarbij meer dan 1.000 toonaangevende restaurants en talrijke andere klanten vertrouwen op 

de kennis en het vakmanschap van ‘ALPINA Wein’.  

http://www.dusseldorpbmw.nl/
http://www.dusseldorpmini.nl/
http://www.dusseldorpmotorrad.nl/
http://www.mobeazy.nl/
http://www.dusseldorpbmw.nl/alpina

