
De start 
Samen met enkele particulieren 
namen Henk van der Kwast en 
Leen Hollander RIVA Amsterdam 
over. Een ingrijpende organisatie 
werd ingezet omdat het bedrijf 
grote verliezen leed. 
Henk van der Kwast, 
Directeur 1993-heden 
Leen Hollander, 
Bestuurslid 1993-2001 . 

Verder als Stern Groep 
Omdat eind 1996 de groep al niet meer 
zo klein was, werden Merel, Arend en 
Stergam samengebracht in een holding, 
die uiteraard ook een vijfletterige 
vogelnaam kreeg: Stern. 

Overname ENTAM 
Binnen de Amsterdamse regio werd 
in 1998 Entam overgenomen van 
Reaal. Dit bedrijf draaide al lange tijd 
niet goed en bestond uit een 
autoschadeherstelbedrijf, vier 
Shell-benzinestations en een 
Ford-dealerbedrijf. 

Aandeelhouder 
Stern krijgt de eerste 
externe aandeelhouder. 
NPM Capital neemt een 
groot minderheidsbelang. 
N P M ¾ Capita/ 

Van Kalmthout 
Met de overname van Van Kalmthout & Van Niel, een 
succesvolle grote Ford-dealer in de regio Hoofddorp, 
werd een sterke positie verkregen in een groot en 
aaneengesloten, autodicht rayon waar Stern nog slechts 
beperkt was vertegenwoordigd. 

Alle activiteiten binnen Stern op het gebied van verzekerin
gen en financieringen worden ondergebracht in Stern 
Finance en enkele nieuwe Sternproducten worden 
geïntroduceerd (SternDirect en Stern Polis). 

Overname Blok-groep 
In november 1995 diende zich een tweede overnamekandidaat aan in 
Amsterdam: de in moeilijkheden verkerende Blok-groep met twee 
Renault-dealerbedrijven, een benzinestation en een autoschadebedrijf. 

Nieuwe naam RIVA: Merel 
Toen de reorganisatie van RIVA in 1994 zijn 
afronding naderde, wilde men dat met een nieuwe 
naam duidelijk maken. Gekozen werd voor Merel, 
een vriendelijke vogelnaam van vijf letters. 
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Reuzensprong 
Stern ging een reuzen
sprong vooruit met de 
overname van alle 
dealerbedrijven, 
dealerleasebedrijven en 
een autoschadebedrijf van 
Athlon. Deze overname 
betekende voor Stern een 
omzetgroei van 60%. 
Een andere belangrijke 
overname was Fassam 
met onder meer vijf 
Renault-dealerbedrijven 
in Brabant. 

Overname Ford Rotterdam 
Stern nam in 2006 een vijftal Ford-dealers in 
de regio Rotterdam over, handelend onder de 
naam Ford Rotterdam. 

Sponsorcontract 
Het sponsorcontract met Vogelbescherming 
Nederland wordt verlengd voor de periode 
2008-2012, gericht op de bescherming van 
de zwarte stern en de broedgebieden van de 
sterns aan de kust. 

--- � 
Voge !bescherming 

NEDERLAND 
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Verkoop Sternlease en Heron Auto 
Alle aandelen in Sternlease worden in 2019 verkocht aan 
ALD Automotive en een strategische partnerovereenkomst is 
gesloten, inzake het aanbrengen van leasecontracten en de 
levering van auto's en mobiliteitsdiensten door Stern. 

In december is overeenstemming bereikt met Broekhuis voor 
de verkoop van Heron Auto per 1 januari 2020. Heron Auto 
vertegenwoordigt de merken Audi, Volkswagen, Skoda en 
Seat in het oostelijk deel van Noord-Holland boven het 
Noordzeekanaal. 

Transitie naar één merk: Stern 
Alle dealers worden Stern. Het voeren van 
dezelfde naam zorgt voor een grotere naams
bekendheid, zowel offline als online. 
De link met de aanvullende mobiliteitsdiensten van 
Stern is voor klanten en verkopers veel logischer 
geworden. Sinds 1 juli 2020 zijn we één Stern en 
op die datum ging het nieuwe online-platform live. 
Het vinden, kopen, leasen, huren of laten 
repareren of herstellen van een auto is daarmee 
nog makkelijker geworden. 

Stern heeft overeenstemming bereikt 
met Hedin Mobility Group over de 
verkoop van alle aandelen in 
SternFacilitair, betreffende alle 
bedrijfsactiva van de kernactiviteiten 
van Stern. 

Autohart van Nederland 
iedereen die bij Stern werkt heeft iets met auto's, in de breedste zin van het 
woord. In alle hoeken van ons bedrijf leven we - en werken we - met auto's. 
Die binding met elkaar, daar zijn we trots op en dat hebben we vertaald naar 
de campagne Autohart van Nederland. 

Het verhaal over ons autohart is de rode draad. Maar niet alleen wij, maar ook 
de mensen om ons heen voelen zich vaak emotioneel verbonden met een auto 
en hebben daarom ook in meer of mindere mate een autohart. Volg je hart. 
Welkom bij Autohart van Nederland. Welkom bij Stern. 
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