
Laten we maar meteen met het verleden 
beginnen. La Blanche B.V., Autorijschool 
en Verhuurbedrijf gevestigd aan 
St. Maartenslaan nummer 17. Een begrip 
in Maastricht en omstreken vanaf 1949. 
Iedere ochtend om 07.00 uur uit de 
veren en doorwerken tot laat in de 
avond. Opa, oma, pa, ma, kinderen, 
het hele gezin droeg zijn steentje bij. 
“Een vanzelfsprekendheid”, vertelt 
Hennie Hermans, zoon des huizes en 
vertegenwoordiger van de huidige 3e 
generatie La Blanche. Inqar La Blanche 
B.V., zo heet het bedrijf tegenwoordig, 
is ruim 5 jaar lid van Immens. 
“Een lidmaatschap dat goed bevalt”, 
zegt Hennie, “want Immens zet je aan 
het denken.”
 
Hennie Hermans laat een prachtige foto 
zien. Een plaatje uit vroeger tijden. Een 
nostalgische afdruk, in zwart wit tinten, met 
op de voorgrond een rij vervoermiddelen 
om je vingers bij af te likken. Beauty’s van 
toen, klassiekers van nu. Links op de foto 
prijkt opa. Een trots man. Hennie: “Opa 
verhuurde ‘mobiletjes’ en combineerde dat 
met het geven van rijles. We waren open 
van 08.00 -23.00 uur. Nadat wij kinderen 
naar bed waren gebracht waste mijn moeder 
de auto’s. Dat hoorde er gewoon bij.”

In 1991 kwam Hennie in de zaak. Hij is ook 
degene die drie jaar geleden de overgang 
meemaakte van Autorent La Blanche B.V. 
naar de huidige bedrijfsvorm InQar La 
Blanche B.V., onderdeel van een franchise-
organisatie met 40 vestigingen door geheel 
Nederland. “Overigens heb ik bewust voor 

een breder ‘kleurenpalet’ gekozen. Want 
alleen dan kun je goed op de huidige markt 
inspelen. Het loopt goed, en ja, iedere dag 
is een nieuwe uitdaging (lacht).” Hennie’s 
hele doen en laten, zijn enthousiasme en 
betrokkenheid verklappen dat ook deze 
ondernemer dezelfde betrokkenheid heeft 
als opa destijds. Het was niet alleen de 
vorige generatie die destijds hard werkte, 
ook Hennie’s moeder is op de leeftijd van 
80 jaar nog bijzonder actief. “Kom ik ’s 
morgens om 07.00 uur op kantoor, staan 
de computers al aan. Niet alleen dat, de 
koffiegeur komt je tegemoet. En ook dat 
is mijn moeder, zo veel jaar later. Elke 
ochtend komt ze naar La Blanche in haar 
auto. En nog steeds draait alles om de zaak. 
Prachtig vind ik dat!”

“We werken al lange tijd samen als leverancier 
van MTB. Ik kende Eric Rosier en hij legde 
me uit waar Immens voor stond. Dat sprak 
me dermate aan, dat ik lid ben geworden. 
De netwerkbijeenkomsten bezoek ik regel-
matig. Ik leer van Immens en de verhalen 
van de partners. Kijk ik naar MTB dan zie 
ik een Maastrichts bedrijf met een mooi 
verleden. Het is een prettige onderneming 
waar ik me goed bij voel.”

La Blanche, sinds 2001 gevestigd in 
Scharn-Noord, is zeven dagen per week 
geopend en 24 uur per dag bereikbaar. 
“We werken met nieuw, schoon en goed 
onderhouden materieel en proberen in alle 
klantvragen zo goed mogelijk mee te denken. 
Landelijke spelers verschijnen steeds meer 
op de lokale markt hetgeen betekent dat je 
een groot draagvlak moet creëren.”
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