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Bedrijf

‘Ik ben in 2012 in de uitvaartbranche gerold toen ik werd gevraagd
als franchiser voor een uitvaartorganisatie. In 2014 ben ik mijn
eigen bedrijf begonnen, Davids
Uitvaarten. Ik werk met heldere
pakketten zodat mensen op voorhand weten wat de kosten zijn.
De branche was altijd mistig, ook
omdat het als schandelijk werd
gezien om het over kosten te hebben. Een standaardcrematie kost
vanaf €2995. Mijn hart ligt in dit
werk, het blijft bijzonder om een
week samen met een familie op te
trekken in een voor hen vaak intens verdrietige periode.’

‘Zwart
Zwart is een
makkelijke kleur
in uitvaartland’

Indruk op anderen

‘“Leuke auto”, hoor ik vaak, van
vrienden, passanten of relaties in
de branche. Nee, niet van klanten. Die mensen zijn zó niet met
mijn auto bezig, áls ze hem al
zien. Er zit geen belettering op,
daar zitten mensen niet op te
wachten, denk ik. Je staat een
week lang toch geregeld voor de
deur.’

Uitvaartverzorger Gerrie jr. Davids (46)
heeft een zwarte Mini Countryman One 1.6.
‘Hij is hipper dan de uitvaartbranche.’

Uitstraling bedrijf

‘Het móét zeker niet, maar zwart
is een makkelijke kleur in uitvaartland. Ik ben zelf allesbehalve een zwarte kraai. Ik ben eigentijds, niet mainstream. De Mini
past vooral bij mij en hoe ik in
het leven sta. Open-minded. Een
Mini is hipper dan de uitvaartbranche.’

Erwin Wijman

Auto

Waarde

‘Hij is van 2012, ik kocht hem

‘Die mensen
zijn zó niet
met mijn auto
bezig’

Status

in 2014, voor €20.000, bij Auto
Schiphorst in Almelo.’

‘Ik realiseer me dat zo’n Mini
een relatief dure kleinere auto is.
Maar ik werk hard en bij verkoop
krijg ik altijd een goede prijs terug.’

Accessoires

‘Een uitrijakkefietje kostte me
mijn no-claimkorting. Toen heb
ik “park distance control” laten
inbouwen. Die investering van
€400 is zéker de moeite waard.’

Kilometers

‘30.000 per jaar.’

Minpunten

‘Het olieverbruik. Dat daalt heel
snel, ook bij mijn vorige Mini. Je
moet het oliepeil regelmatig controleren.’

Rijgedrag

‘Mijn meisjesnaam is dan wel
Verstappen, maar ik ben tegenwoordig een rustigere rijder. Van
boetes krijg ik buikpijn.’
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‘Een Mini Countryman. Ik ben op
mijn 20ste aangestoken door het
Mini-virus. Ik heb er vier gehad.
In mijn tienerjaren had de moeder van een vriendin zo’n klein
Mister Bean-karretje, zo kneuterig, zó gezellig. Engelse nostalgie
werd Duitse degelijkheid, maar
ik werd weer verliefd op de new
Mini. De basic look is gebleven. Ik
kocht nu een Countryman, omdat de extra ruimte goed van pas
komt bij het werk, voor een koeling of bloemstukken.’

‘Bij Autobedrijf Henk van der
Pasch hier in Gemonde.’

Ergens spijt van?

‘Nee. Al is de kneuterigheid van
Mini weg bij dit grotere type, de
extra ruimte komt me nu dagelijks goed van pas.’

Droomauto

‘Er zijn meerdere auto’s die ik
mooi vind, zoals een Range
Rover en een Porsche Classic.
Maar in de uitvaartbranche zijn
die “too much”. Daar kan ik niet
mee aankomen bij de mensen.’

