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O Diretor administrativo da Kavo, André van Leeuwen anuncia a sua partida; 

Kavo continua com a mesma gestão 

Em Maio deste ano, o dono e diretor da KAVO, André van Leeuwen vai-se retirar para uma bem 

merecida reforma. Após 32 anos a construir e desenvolver o seu negócio com toda a sua energia, 

paixão e compromisso, Van Leeuwen pensou que era altura de passar o testemunho a uma nova 

geração. Assim, os seus colegas Herald Nijenhuis Diretor de operações, e Peter Bloemberg Diretor de 

marketing, assumirão o comando. 

Van Leeuwen disse “ É importante para mim que a continuidade da KAVO continue igual em termos 

de política, ambições futuras e compromisso para com a empresa. Especialmente a independência 

no Aftermarket é muito importante. Estou confiante na equipa de gestão e a forma como foi feita 

esta mudança, foi como sempre quis e imaginei. Retiro-me descansado, sabendo que a KAVO fica 

bem entregue. 

Ambos têm desempenhado um papel importante no desenvolvimento da empresa nos últimos 10 

anos, dando a Van Leeuwen a confiança e a tranquilidade de que a KAVO continua em boas mãos. 

Sobre a mudança de gestão, Peter Bloemberg assegurou “ faremos todos os esforços para continuar 

a garantir o nosso elevado serviço ao cliente e que relações comercias não alterem; Temos as 

mesmas pessoas, valores e filosofia”. Herald Nijenhuis acrescentou: “Van Leeuwen não vai 

desaparecer! Como consultor da KAVO podemos sempre consultá-lo graças à sua valiosa 

experiência”. A colaboração com uma empresa Holandesa de investimentos Talent Invest B.V. tornou 

o arranque possível.  

Van Leeuwen iniciou a KAVO em 1986. Com uma máquina de escrever, um armazém do tamanho de 

uma pequena garagem e, com muita coragem e ambição, aceitou o desafio e começou a importar 

filtros de óleo para carros asiáticos do Japão. Após três décadas, tinha desenvolvido a KAVO como 

um importante player internacional no sector asiático do Aftermarket. Actualmente com uma gama 

de produtos com mais de 23.000 ref. em stock e fornecendo mais de 30 grupos de produtos para 60 

países. 

Isto faz da KAVO um dos maiores fornecedores de peças Asiáticas no mundo, sendo os seus produtos 

vendidos sob a marca Kavo Parts e Filtros AMC.  
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Contacto para mais informações: 

Peter Bloemberg : +316-23154864 

peter@kavoparts.com 
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Da esquerda para a direita: 

Peter Bloemberg, André van Leeuwen e Herald Nijenhuis. 


