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Berto van den Berg: ‘Het garagebedrijf is altijd van mijn ouders geweest, 

die er in eind 2017 wegens gezondheidsredenen mee gestopt zijn. Ik heb 

vroeger altijd met veel plezier in de garage gewerkt en ik vond het zonde 

dat dit bedrijf moest sluiten. Ik hoefde er niet lang over na te denken en 

besloot met het bedrijf verder te gaan.’ Berto’s hart ligt bij de pk’s, zo heeft 

hij ook een bedrijfswagenspuiterij op zijn naam staan. 

Sinds januari is Berto al druk bezig met het oude bedrijfspand onder  

handen nemen. De buitenkant heeft een nieuw kleurtje gekregen: van 

groen naar grijs. Het hele pand heeft hij leeggehaald, deze van een giet-

vloer voorzien en vervolgens van nieuwe apparatuur. Het is bijna klaar! 

Binnenkort komt er een openingsfeest en is VDB Auto’s een feit. 

BIJ VDB AUTO’S KUN JE VANAF (CIRCA) JUNI TERECHT VOOR: 
- Apk-keuringen 

- Onderhoudsbeurten

- Schadeherstel

- Aankoop van tweedehands, jonge auto’s

GACON BEDRIJFSWAGENSPUITERIJ
Gacon bestaat uit drie bedrijven: Gacon BV, specialist in kunst-

stofvloerafwerking, betonbescherming (-renovatie) en metaal-

conversering. Gacon Straal- en spuitinrichting en als laatste, 

het onderdeel waarvan Berto eigenaar is, Gacon Bedrijfswagen-

spuiterij. 

De laatstgenoemde heeft Berto van den Berg 7 jaar geleden 

opgericht. Hij begon alleen, maar al gauw was het bedrijf goed 

draaiende en inmiddels heeft hij 11 medewerkers in dienst. 

Het bedrijf spuit bedrijfswagens voor een klantenkring uit heel  

Nederland en zelfs over de grens. Zo voorziet hij onder andere 

van diverse Scania-, DAF- en MAN- vestigingen de vrachtwagens 

van een nieuwe kleur en huisstijl. Een bedrijf uit Zwitserland is 

ook erg tevreden met het werk dat de bedrijfswagenspuiterij  

levert en blijft bij hen terugkomen met vrachtwagens. 

Voor het succes van zijn bedrijf heeft Berto een vrij nuchtere uit-

leg. ‘Ik vind het belangrijk goed werk af te leveren.’ Zijn passie 

ervoor blijkt ook als hij ons foto’s van het resultaat van zijn werk 

laat zien. Een betonpomp uit 1997, diverse vrachtwagens met en 

zonder trailer, trucks, een tankwagen en bedrijfsbussen in vele 

soorten en maten. Na het spuiten volgt het eindresultaat en dat 

blijft Berto keer op keer mooi vinden. ‘Ze komen wit binnen en in 

allerlei kleuren en huisstijlen gaan ze de deur uit.’ 

GACON 
Bedrijfswagenspuiterij

Vader Ad van den Berg draagt 
het stokje over aan zoon Berto. 

Garagebedrijf Van den Berg wordt 
VDB Auto’s en zal binnenkort haar 

deuren openen. 

Opening
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