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WE ARE AUTOMOTIVE.

Automotive consists of two magazines: Management and Werkplaats (Workshop). Sealed 
and sent together in one package to decision makers in the car industry:  dealers, suppli-
ers, clients and all other stakeholders.
Each magazine has its own character. Automotive Management brings the latest from a 
management perspective, Automotive Werkplaats offers insights from a workshop per-
spective. As a result, the readership of each magazine can be targeted individually but 
complementary as well. This way, your advertising campaign will not lead to any unneces-
sary waste. 

Automotive Management
Automotive Management is the leading content platform for manage-
ment in the automotive industry. Our editors are experienced profes-
sionals in automotive journalism and it is their daily objective to bring 
the latest news and background information about the industry. 
Always keeping in mind the relevance for our very selective audience. 
Published a priori as premium content in our daily newsletter and on 
the website and accessible to subscribers of Automotive. 
Automotive Management is a cross media platform aiming at decision 
makers in the automotive industry. In addition to our online channels, 
Automotive Management offers a printed magazine and many well 
visited B2B automotive events. 
The magazine is published nine times per year with distribution to all subscribers and a targeted 
selection of automotive decision makers. It offers our partners the opportunity to highlight possible 
introductions of products and services within a credible editorial environment. We offer our services 
in developing articles of the highest quality for our commercial partners.
The monthly events of Automotive bring together our audience, partners and other carefully selec-
ted professionals in an informal and inspirational setting. 

Automotive Werkplaats
Automotive Werkplaats covers all what’s happening in the automotive 
workshop. From trends in maintenance and repair to innovations in 
technology. Our editors are highly experienced journalists who easily 
switch between keyboard and diagnosis equipment. The content is writ-
ten from a managerial perspective and often aimed to inform small 
business owners in the automotive industry. Although many areas are 
covered in Automotive Werkplaats, our editors have one single commit-
ment and that commitment is to improve the efficiency in the workshop.  

The subscriber base includes the following groups: 
Dealers of passenger cars and light commercial 
vehicles (lcv) • Universal car repair and main-
tenance companies • Dealers of used cars and lcv • 
Wholesalers of passenger cars and lcv • Body 
repair shops and suppliers • Leasing companies • 
Importers of new passenger cars and light com-
mercial vehicles • Wholesalers of car parts, com-
ponents and accessories • Suppliers of workshop 
equipment and tools • Automation and internet 
companies • Windscreen repair companies • Car 
hire companies • Tyre distributors and specialists • 
Fast-fitters • Carwashes.

Automotive Management targets the middle and 
upper management of the companies mentioned. 
Automotive Workshop is written primarily for com-
panies with a workshop, targeting the group ran-
ging from middle management to the workshop 
manager. The readership goes beyond dealers and 
garages. Other stakeholders read it as well: parts 
wholesalers, suppliers of equipment/tools/parts 
and other service providers. The two magazines 
service two core target groups. Management for 
white collar (how to manage), Workshop for blue 
collar (how to do). Together they reach all movers 
and shakers in the automotive industry.

Circulation 7.500 copies. Additional circulation at trade shows and events at home and abroad and on request.
Readers per copy 2,8. This means that each copy of Automotive is read by an average of 2.8 persons.
Reader profile Movers and shakers in the Dutch automotive industry.

CIRCULATION

GENERAL INFORMATION ABOUT THE MAGAZINE

TARGET AUDIENCE

EDITIE

OKT
PLATFORM VOOR DE AUTOBRANCHE / JAARGANG 23 / 12 OKTOBER 2018

DOSSIER SMEERMIDDELEN & ADDITIEVEN

DIAGNOSE VOOR 
IEDEREEN

Leveranciers van 
testers komen met in-
stapmodellen voor be-
drijven die minder vaak 
complex diagnosewerk 
doen.

FLEXIBEL MET 
STAAL

Technisch specialist Jos 
Lamboo ging naar de Car-
rosseriedagen in Aken, op 
zoek naar de nieuwste uit-
dagingen voor de 
schadehersteller. 219

OLIEPLAS KRIMPT
Nieuwe auto’s hebben steeds minder 
smeermiddelen nodig

EXCLUSIEVE
OLIE

OEM’s schrijven veel 
specifi eke merkge-
bonden oliën voor. 
Hoe ga je daar in de 
werkplaats mee 
om?6

Naamloos-3   1 05-10-18   11:56

PLATFORM VOOR DE AUTOBRANCHE / JAARGANG 23 / 9 NOVEMBER 2018EDITIE

NOV

Een goede verkoper is 
als een adelaar, zegt 
autohandelaar en auteur 
Jan Bloemhof: hij speurt 
naar kansen en hapt 
toe als hij die gevonden 
heeft.

ADELAAR OFFENSIEF
VW verwacht ‘binnen afzienbare 
tijd’ de prijs van een elektrische 
auto op het niveau van een ver-
gelijkbare diesel te krijgen. In 
2020 moet in Nederland dan 20 
procent van de nieuwverkochte 
auto’s een EV kunnen zijn.

LINKSE SOEP
De verkoop van soep 
stijgt als je in het recla-
mebeeld de lepel niet 
links, maar rechts van 
de soepkom plaatst. 
Ook de autobranche 
heeft iets aan deze 
wijsheid.

NEDERLAND 
GIDSLAND
Autofabrikanten zien ons land als ideale proeftuin

DOSSIER ICT&DATAMANAGEMENT

GV_p01-AUM-NOV Cover.indd   1 05-11-18   16:32
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MANAGEMENT

Website and newsletters circulation
The automotive-management.nl website is by far the most 

visited site devoted to the Dutch automotive industry.
90.031 unique visitors per month   
(January 2018 – November 2018 average)

ONLINE

RATES 2019 Website

1. Leaderboard  
Dimensions: 728x90 pixels,  
max file size 120Kb  
Type: JPG, GIF, SWF* & JAVA*  
Rate: € 30,- /cpm 

2. Fullbanner  
Dimensions: 468x60 pixels,  
max file size 90Kb  
Type: JPG, GIF, SWF* & JAVA*  
Tarief: € 15,- /cpm 

3. Medium Rectangle  
Dimensions: 300X250 pixels or 
300x100 pixels. 
Max file size 110Kb.   
Type: JPG, GIF, SWF* & JAVA*  
Rate: € 30,- /cpm

4. Halfpage banner 
Dimensions: 300X600 pixels, 

 max file size 200Kb.  
Type: JPG, GIF, *HTML5  
Rate: € 55,- /cpm

A1 . Advertorial  
A corporate presentation gives you 
the opportunity to showcase your 

Newsletter
1. Fullbanner  

Dimensions: 468x60 pixels, max file size 90Kb 
File Type: JPG (static banner) 
Rates*: 1x € 250,- / 12x € 210,- / 24x € 185,- / 52x € 150,- (*price per placement)

A. Advertorial
 File type: Text link to advertorial  

Rates: From € 750,- Combined with advertorial (see website, point A)

 product or service extensively and with a high degree of 
polish. You supply the text, we provide professional editing 
and formatting. Headline up to 45 characters, intro text up 
to 125 characters, body copy up to 500 words, image at 
least 72 dpi, at least 730 x 604 pixels, jpg only. 
Rates: 1 working day in prominent position: € 750,-(excl. 
copywriting, incl. 1x inclusion in newsletter). 2 working days 
in prominent position: € 1400,- (excl. copywriting, incl. 2x 
inclusion in newsletter)

A2. Advertorial
 This product can only be purchased in conjunction with A1.
 Rate:  € 325,- per 24 hours at fixed position between news. 

For 1 week € 1300,-
B. Video presentation 

A relatively new phenomenon in the automotive industry: 
promotional video items. The ideal way to stand out from 
competitors. Automotive is the only title in the industry its 
own video channel. We have competitive agreements with 
video production companies and we will be pleased to help 
you decide on the best format for your presentation. We 
also provide total exposure. 
Specifications: Up to 3 minutes 
Fee: from € 750,-

402.795 pageviews per month

16.593 newsletter subscribers

*HTML5: ‘HTML5 creative bundle’ as a ZIP-file is not use-
able for Mobility Media, because we can’t host the mate-
rial. See specifications: www.mobilitymedia.nl/html5 or 
ask for specifications: 
traffic@mobilitymedia.nl

1

A1
3

B
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A2
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Pc/laptop

Tablet 
Mobile phone
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If you decide to add a pixel, tag or code for remarketing purposes, we will charge €1.000 extra. 
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SPECIAL BANNER POSITIONS - MANAGEMENT
RATES 2019 Special banner positions website

S1. Homepage takeover  
Dimension S1.1: 475 X 1240 pixels,  
max file size: 200Kb

 Dimension S1.2: 970 X 250 pixels,  
max file size: 120Kb

 Dimension S1.3: 476 X 1240 pixels,  
max file size: 200Kb

 Dimension S1.4: 300 X 600 pixels,
 max file size: 200Kb.
 Dimension S1.5: 728 X 90 pixels,
 max file size: 120Kb.

 Type: JPG, *HTML5  
Rate: € 100,- /cpm*

 Fixed rate for one week: € 2.500,-

The duration of this banner is up to 2 
weeks. This banner will only be dis-
played on the homepage and the news 
page.

S2. Expendable Leaderboard  
Dimension s2.1: 728 X 90 pixels, 

 Dimension s2.2: 728 X 270 pixels,  
max file size: 200Kb

 Type: *HTML5  
Rate: € 55,- /cpm

This is a position containing a leader-
board which pops up when you scroll 
over the banner with your mouse. Ban-
ner scrolls downwards and can be clo-
sed via a Close X that’s visible in the 
upper right corner. Banner pops-up 
over the article below the banner. 

- Page continues -

B

S1.1

S2.1

1.1

S1.2

1.2

S1.3

1.3

S1.4

S1.5

S2.2

- Page continues -
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SPECIAL BANNER POSITIONS - MANAGEMENT
RATES 2019 Special banner positions website

S3. Billboard Pushdown 
Dimension s3.1: 970 X 250 pixels,  
max file size: 200Kb

 Type: JPG, *HTML5. SWF. 
Rate: € 75,- /cpm

- Pagina loopt nog door -

1.1

S3.1

S3.1

1.3

Pc/laptop



Pc/laptop

Tablet 
Mobile phone

If you decide to add a pixel, tag or code for remarketing purposes, we will charge €1.000 extra.  
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WERKPLAATS

ONLINE
Website and newsletters circulation
Automotive-werkplaats.nl is a busy website for 
workshop professionals.

22.076 unique visitors
(January 2018 - November 2018 average)

RATES 2019

Newsletter
1. Fullbanner  

Dimensions: 468x60 pixels, max file size 90Kb 
File Type: JPG (static banner) 
Rates*: 1x € 150,- / 12x € 135,- / 24x € 120,- / 52x € 100,- (*price per placement)

A. Advertorial
 File type: Text link to advertorial / corporate presentation 

Rates: From € 300,- Combined with advertorial / corporate presentation (see 
website, point A).

40.298 pageviews per month

12.012 newsletter subscribers

1

A1
1. Leaderboard  

Dimensions: 728x90 pixels,  
max file size 120Kb  
Type: JPG, GIF, SWF* & JAVA*  
Rate: € 20,- /cpm 

2. Fullbanner  
Dimensions: 468x60 pixels,  
max file size 90Kb  
Type: JPG, GIF, SWF* & JAVA*  
Tarief: € 7,50,- /cpm 

3. Medium Rectangle  
Dimensions: 300X250 pixels or 
300x100 pixels. 
Max file size 110Kb.   
Type: JPG, GIF, SWF* & JAVA*  
Rate: € 10,- /cpm

4. Halfpage banner 
Dimensions: 300X600 pixels, 

 max file size 200Kb.  
Type: JPG, GIF, *HTML5  
Rate: € 15,- /cpm

A1 . Advertorial  
A corporate presentation gives you 
the opportunity to showcase your 

 product or service extensively and with a high degree of 
polish. You supply the text, we provide professional edi-
ting and formatting. Headline up to 45 characters, intro 
text up to 125 characters, body copy up to 500 words, 
image at least 72 dpi, at least  730 x 604 pixels, jpg only. 
Rates:1 week in prominent position: € 450,- (excl. copy-
writing, incl. 2x inclusion in newsletter). 

A2. Advertorial
 This product can only be purchased in conjunction with 

A1.
 Rate:  For 1 week € 450,-
B. Video presentation 

A relatively new phenomenon in the automotive industry: 
promotional video items. The ideal way to stand out from 
competitors. Automotive is the only title in the industry 
its own video channel. We have competitive agreements 
with video production companies and we will be pleased 
to help you decide on the best format for your presenta-
tion. We also provide total exposure. 
Specifications: Up to 3 minutes 
Fee: from € 750,-

*HTML5: ‘HTML5 creative bundle’ as a ZIP-file is not use-
able for Mobility Media, because we can’t host the mate-
rial. See specifications: www.mobilitymedia.nl/html5 or 
ask for specifications: 
traffic@mobilitymedia.nl
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SPECIAL BANNER POSITIONS - WERKPLAATS
RATES 2019 Special banner positions website

S1. Homepage takeover  
Dimension S1.1: 475 X 1240 pixels,  
max file size: 200Kb

 Dimension S1.2: 970 X 250 pixels,  
max file size: 120Kb

 Dimension S1.3: 476 X 1240 pixels,  
max file size: 200Kb

 Dimension S1.4: 300 X 600 pixels,
 max file size: 200Kb.
 Dimension S1.5: 728 X 90 pixels,
 max file size: 120Kb.

 Type: JPG, *HTML5  
Rate: € 100,- /cpm*

 Fixed rate for one week: € 2.500,-
 

Minimum number of impressions: 20.000.

S2. Expendable Leaderboard  
Dimension s2.1: 728 X 90 pixels, 

 Dimension s2.2: 728 X 270 pixels,  
max file size: 200Kb

 Type: *HTML5  
Rate: € 55,- /cpm

This is a position containing a leaderboard 
which pops up when you scroll over the 
banner with your mouse. Banner scrolls 
downwards and can be closed via a Close X 
that’s visible in the upper right corner. Ban-
ner pops-up over the article below the ban-
ner. 

B

1.2

Pc/laptop

Pc/laptop

S1.1

S1.2

S1.3

S1.4
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B
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S3. Billboard Pushdown 
Dimension s3.1: 970 X 250 pixels,  
max file size: 200Kb

 Type: JPG, *HTML5. SWF. 
Rate: € 75,- /cpm

- Pagina loopt nog door -

Pc/laptop
- Pagina loopt nog door -

S3.1

S3.1

1.3

SPECIAL BANNER POSITIONS - WERKPLAATS
RATES 2019 Special banner positions website
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ONLINE PARTNERSHIP - WERKPLAATS 
In 2019 our clients have the opportunity to become online content partner of Automotive Werkplaats in their field of expertise. Once every 2 weeks, the Auto-
motive Werkplaats newsletter will highlight one specific theme in the workshop area:

1. Diagnosis
2. Parts
3. Tires
4. Equipment
5. Franchise

We have scheduled 16 theme newsletters in 2019 with a maximum of 2 partners per newsletter. As a result, partner exposure is maximised. 

Online partner package: 
- 1x banner position in the Automotive Werkplaats theme newsletter to over 8.000 subscribers (A)
- 1x banner position in the specific theme online page on the website of Automotive Werkplaats for the duration of 2 weeks (B)
- 1x partner content in the newsletter and on the website to highlight your campaign or press release (C).

Package price: € 650,- per placement. 

It is possible to combine the online partnership with print advertising in the magazine. Please ask for our special combination packages.

A

A

C

C

B

B
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RATES 2019

MANAGEMENT

ADVERTISING MATERIAL SPECIFICATIONS

WERKPLAATS

Placements 1x 3x 6x 9x
1/1 page € 2.895 € 2.475 € 2.195 €     -
1/2 page € 1.675 € 1.450 € 1.275 €     -
1/4 page €     965 €     835 €     730 €     -

Additional fees
Cover 2 en 3   + 15%
Cover 4   + 25%
Special placement   + 15%

Advertorial (IM)
1/16 page FC landscape  € 470
1/8 page FC landscape page wide € 940
1/4 page FC portrait  € 1.235
1/1 page FC corporate presentation* € 2.915
Other formats available on request

Inserts From € 2.100

Print material
Certified PDF (Dutch Magazines). For more infor-
mation, please visit: www.printarena.nl

Delivery adress:
traffic@mobilitymedia.nl

Formats and dimensions
Type area (width x height)
1/1 page    190  mm  x  265 mm
1/2  page landscape   190  mm  x  130 mm
1/2  page  portrait 92  mm  x  265 mm
1/4  page  landscape  190  mm  x  62 mm
1/4  page  portrait 92  mm  x  130 mm
1/4  page  portrait IM 45  mm  x  265 mm
1/8  page  landscape IM 190  mm  x  30 mm
1/16 page  landscape IM 92  mm  x  30 mm
 
Trim area (bleed size**)
2/1  page   420  mm  x  285 mm
1/1  page   210  mm  x  285  mm**
** In case of bleed advertising, please add 5mm 
on all sides.

Additional fees
Cover 2 en 3:    + 15%
Cover 4:    + 25%
Special placement   + 15%

Advertorial (IM)
1/16 page FC landscape  € 350
1/8 page FC landscape page wide € 690
1/4 page FC portrait  € 1.035
1/1 page FC corporate presentation* € 2.320 
Other formats available on request

Inserts From € 2.100

Placements 1x 3x 6x
1/1 page € 2.245 € 1.955 € 1.715
1/2 page € 1.385 € 1.180 € 1.055
1/4 page €     785 €    675 €     595

Publication Schedule Automotive 2019

Contact details for further information
Sebastiaan Dekker & Romy Wielinga
T +31 (0)20 5800 967
E traffic@mobilitymedia.nl
W www.automotive-online.nl

PRINT

**

*  A corporate presentation gives you the opportunity to showcase your product or service extensively and with a high degree of polish (about 400 words). 
We will provide a professional copywriter and graphic designer. We can also arrange photography if required. 

Month Date of 
publication

Ad 
deadline Theme

Management Werkplaats
JAN/FEB 8-feb 31-jan Schadeherstel
MRT/APR 22-mrt 14-mrt Remarketing Equipment & Aircoservice
MAY 10-may 2-may Autobedrijf van de toekomst Garageformules
JUN/JUL 28-jun 20-jun Leasing, finance & insurance Connected Car
AUG/SEP 30-aug 22-aug Occasions Banden & wielen
OCT 4-oct 26-sep Marketing & retail Smeermiddelen
NOV 8-nov 31-oct ICT&Datamanagement
DEC 13-dec 5-dec Jaaroverzicht Diagnose & revisie
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Automotive is a cross media platform for automotive professionals. With our events, we bring together decision makers in the industry for sharing 
knowhow and networking purposes. Please find below a list of our informative and inspirational events.

EVENTS

AUTOMOTIVE GOLF EVENT

AUTOMOTIVE LEASING EVENT

The annual Automotive Golf Event allows sponsor partners to invite their clients and prospects for a high end networking 
event (9 or 18 holes) that is meeting place for the management of all sectors in the Dutch Automotive industry. 

AUTOMOTIVE CYCLING TOUR

JUNE
Automotive organizes annually the event for the Dutch leasing & fleet sector. The place to meet all the leaders of the lea-
sing industry.

The Automotive Cycling Tour is a relatively new sports event in the automotive industry. Over 100 professionals will 
expose their cycling talent on this relaxed day of sports and networking.

At the end of each year, Automotive organizes a Dealer Holding seminar for the top dealers in the Dutch automotive 
industry. The seminar is by invitation only. This is an excellent opportunity for a very limited number of sponsorship part-
ners to get into direct and personal contact with the management of the top 60 dealers in the country. 

APRIL AUTOMOTIVE INSPIRATION DAY

MAY AUTOMOTIVE REPAIR SEMINAR

The world of automotive retail is facing major changes in the upcoming years. Many of these changes are initiated by new, 
non-automotive competitors. Whereas most of the automotive congresses and seminars are focused on subjects and spea-
kers from the sector itself, the biennial Automotive Inspiration Day informs and inspires automotive managers and entre-
preneurs with presentations from top class non-automotive speakers only. The first Insipiration Day in 2017 had very good 
reviews from visitors and sponsors.

Every year the top of the body repair industry comes together: workshop owners, insurance companies, leasing compa-
nies, workshop suppliers. The Automotive Repair Seminar is the ideal platform for discussion and inspiration on this 
specific topic.

OCTOBER 3-IN-1 EVENT

The audience of the Automotive Marketing event consists of management and marketeers of the leading automotive 
companies in the Netherlands. Marketing in automotive is changing rapidly and the event speakers will inform and 
inspire the audience about the latest (digital) trends.

NOVEMBER AUTOMOTIVE DEALERHOLDINGSEMINAR

AUTOMOTIVE IMPEX DAY
About 20% of the automotive industry is dealing with the import and export of car sales. The Automotive Impex Day will 
bring you the latest information on how to manage this discipline.

Automation and data management are crucial in today’s automotive industry. Experts will inform our audience about 
best practices and the latest developments in ICT.

This day will bring the audience about the latest developments on HR in automotive. This seminar is specifically intended 
to inform HR professionals, general management, independent car companies and other automotive retail organizations.

AUTOMOTIVE ICT DAY

AUTOMOTIVE HRM DAY

AUTOMOTIVE MARKETING EVENT
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Automotive has many years of experience in publishing qualitative content about the automotive industry. We offer our partners this expertise to 
develop custom productions for your marketing and communication purposes. Please find below a selection of partnerships with Automotive.

CONTENT PARTNERSHIPS

BRANDED CONTENT
Do you supply one-of-a-kind and high-quality data or other content? The 
editors of Automotive are always interested in new input for exclusive and 
worthwhile articles. With a branded content agreement, the knife cuts 
both ways: high-quality content for Automotive subscribers, and expo-
sure for your company and your products.

EXPERTISE PARTNERSHIP
We offer our partners the opportunity to connect their product or com-
pany to the quality content, developed by Automotive. For instance, the 
exposure of a HR company in the editorial environment of Mensenwerk 
(a column about the latest changes in automotive staff), published in 
the magazine and online. 

Your brand here

your 

brand

here

34

AgendA

Christel 
ReynaeRts
Christel Reynaerts (49) is sinds deze 
maand ceo van Alphabet Nederland. Zij 
woont nu nog in de Antwerpse binnen-
stad, in oktober verhuist Christel samen 
met haar Oostenrijkse vriend naar Breda.

Heeft u zin om naar nederland  
te verhuizen?
“Eigenlijk ben ik pas sinds ruim twee 
jaar weer terug in mijn moederland Bel-
gië. Daarvoor woonde ik tien jaar in 
München en werkte ik op het hoofdkan-
toor van BMW. München is een fijne stad 
met veel flair en wordt niet voor niets de 
Noordelijkste stad van  Italië genoemd. 
Ik vind het leuk om nu in Nederland te 
werken en te gaan wonen. Ik vind 
Nederland aantrekkelijk, mede omdat 
jullie één van de koplopers zijn in digita-
lisering en innovaties hier makkelijk 
worden omarmd. Een nieuwe woonom-
geving is spannend, want je moet je 
leven weer opnieuw opbouwen. Verhui-
zen van het ene naar het andere land is 
een enorme verrijking en verruimt je 
eigen horizon. Daardoor raak je niet 
vastgeroest en blijf je flexibel.”

Wat doet u graag naast uw werk?
“Ik begin elke dag met yogaoefeningen. 
Daardoor begint mijn dag aangenaam 
en zonder hectiek. Yoga is erg belangrijk 
voor me, omdat het rust geeft in je 
hoofd en zorgt dat je met beide benen 
op de grond blijft staan. Yoga zorgt er 
niet alleen voor dat het lichaam sterk en 
lenig blijft, maar ook dat je evenwichti-
ger in het leven staat. Zeker omdat de 
wereld om ons heen zo snel verandert, 
is het belangrijk vrede met jezelf en je 
omgeving te hebben. Dat klinkt mis-
schien zweverig, maar ik vind het 
belangrijk om goed te kunnen relative-
ren, zowel in mijn privéleven als zake-

lijk. Op collega’s maak ik vaak de indruk 
dat ik altijd kalm ben, al ben ik dat van 
binnen heus niet altijd. Maar ik ben er 
wel van overtuigd dat je de beste beslis-
singen kunt nemen als je de dingen rus-
tig en met gepaste afstand bekijkt.”

Welke motto’s uit uw privéleven 
komen goed van pas in het werk?
“Ik vind het essentieel om open te staan 
voor anderen. Iedereen in het bedrijf 
kan het verschil maken. Dat heeft niets 
met functie, leeftijd of positie te maken. 
Daar ben ik van overtuigd en die ruimte 
probeer ik de mensen om mij heen ook 
te geven. Je kunt bijvoorbeeld wel kla-
gen over bepaalde dingen, maar het is 
beter je af te vragen wat je er zelf aan 
kunt doen om het te veranderen.”

Heeft u een bepaalde stijl  
van leidinggeven?
“Logica brengt je van A naar B, met 
 verbeeldingskracht kom je overal. Dat is 
een bekende uitspraak van Einstein 
waar ik me helemaal in kan vinden. 
Bovendien heeft het zowel betrekking 
op mijn werk in de mobiliteitsbranche, 
als op mijn persoonlijk leven. Ik vind dat 
je als  leidinggevende een belangrijke 
voorbeeldfunctie hebt. Dat betekent dat 
je je ook kwetsbaar durft op te stellen 
en openstaat voor andere mensen.”

mensenwerk

Import- & export Congres
Op dit event krijgen bezoekers informatie en 
 uitleg over alle wettelijke (belasting)regels en 
ontwikkelingen die belangrijk zijn bij grens
overschrijdende autohandel. Het evenement is 
bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met 
import en export van auto’s.
26 september, 12.30 tot 19.30 uur,  
Indewal Auto’s, Kleefstraat 8, Zwolle.
www.automotive-management.nl/events

Bovag autoschadeseminar
Hoe houden we schadeherstel werkbaar en 
betaalbaar? Dat is het thema van het tweede 
Bovag schadeseminar. Tot de sprekers behoren 
onder andere Tesla en Thatcham Research 
 Center, terwijl Toine Beljaars (voorzitter schade 
Bovag) zal bijpraten over de toekomstplannen 
van de branchevereniging met schadeherstel.
26 september, 15.00 tot 19.30 uur,  
Bovag Café, Bunnik.
www.bovag.nl

aPK2Day
Automotive organiseert samen met Innovam een 
speciale apkdag waarin alle vernieuwingen én 
mogelijkheden op dit gebied uitgebreid aan de 
orde komen. Van nieuwe regels tot handhaving, 
manier van keuren, het verdienmodel en de 
 huidige stand van zaken; alles rondom apk komt 
aan bod. Het event is gericht op apkkeurmees
ters, garagehouders, dga’s en werkplaatschefs.
10 oktober, 14.30 tot 20.00 uur, Innovam 
 Nieuwegein, Structuurbaan 2, Nieuwegein.
www.automotive-management.nl/events

nieuwe post

Abonnees van Automotive krijgen korting op de  
automotive-events. Kijk voor meer informatie en de complete  
agenda op www.automotive-management.nl/events.

>  ‘Yoga geeft me rust in het hoofd.’
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de cArrousel

Mark van Leijden heeft nissan van 
Leijden van zijn vader Ton overgenomen in 
alphen aan den rijn. van Leijden heeft na de 
iva ervaring opgedaan in de branche. 

Marco LigTeLijn is op 1 september 
gestart als directeur renault bij autohaag 
Zeeuw. Het gaat om een nieuwe functie 
waarbij Ligtelijn toetreedt tot de directie en 
verantwoordelijk wordt voor alle renault-
activiteiten binnen de holding. 

Maurice de WiLde is met ingang van 1 
oktober cfo bij koopman Logistics group in 
noordhoorn. Het bedrijf had nog geen cfo en 
heeft een gestage groei doorgemaakt. 

MaarTen van ScHaik wordt adjunct-
directeur Financieringen bij Bovemij. Hij was 
groepscontroller bij Bovemij. Hij wordt opge-
volgd door oscar Beumer, die nu nog ad-
interim werkt bij Bovemij-dochter rdc. 

BraM ScHoT krijgt een topfunctie bij audi. 
Hij treedt toe tot de raad van bestuur van de 
autofabrikant en volgt voggenreiter op. 
Schot is sinds 2011 verantwoordelijk voor 
marketing en verkoop bij volkswagen nutz-
farzeuge (bestelautodivisie van vW). 

Lex kerSSeMaker krijgt bij volvo de lei-
ding over europa, het Midden-oosten en 
afrika. kerssemaker is sinds 2015 ceo van 
volvo cars uSa en verantwoordelijk voor 
volvo in noord- en Zuid-amerika. Hij ruilt 
van positie met anders gustafsson die hoofd 
wordt van volvo in noord- en Zuid-amerika. trAining

Workshop privéleAse 
15 november 2017
verken de mogelijkheden en de fiscale en juridische 
 consequenties van privélease tijdens deze informatieve 
 workshop, die wordt gegeven door leasespecialist Barend 
Lambrechtsen. diverse praktijkcases van leasemaatschap-
pijen die privélease aanbieden worden behandeld, speciaal 
voor medewerkers HrM en Finance. 15 november van  
13:00 – 18:30 uur, nBc  congrescentrum nieuwegein.  
www.automotive-management.nl/events

Allround medeWerker 
klAnt contAct centrum

Functieomschrijving
Het klanten contact cen-
trum van de century auto-
groep is hét kloppende 
hart van de organisatie. 
Met z'n allen maken wij de 
verbinding tussen onze 
klanten en de services die 
wij als totaaloplosser in de 
mobiliteit verzorgen. jij zal 
daar een belangrijke rol in 
spelen door ervoor te zor-
gen dat jouw klant altijd op 
de eerste plaats staat. jij 
kunt op enthousiaste en 
professionele wijze de visie 
van century tijdens ieder 
klantcontact uitdragen. je 
weet jouw boodschap af te 
stemmen op je klant en 
oplossingen op maat te 
maken. jij luistert, begrijpt 
en initieert. daarnaast heb 
je een commerciële instel-
ling waardoor jij kansen 
ziet voor de klant en de 
organisatie.

Bedrijfsprofiel
Met de dealerschappen 
van audi, SeaT, Škoda, 
volkswagen en volkswagen 
bedrijfswagens, in combi-
natie met een eigen 
bedrijfswagenombouw-, 
verhuur-, campers- en 
schadetak, is century 
autogroep de afgelopen 
tachtig jaar uitgegroeid tot 
een mobiliteitspartner met 
bijna 400 medewerkers 
verspreid over zeventien 
vestigingen. century auto-
groep biedt de particuliere 
en zakelijke rijder een 
totaaloplossing op het 
gebied van zijn of haar 
autowensen. in een groot 
deel van groningen en 
drenthe. alle medewerkers 
binnen het bedrijf zijn 
gepassioneerd met hun 
vak bezig, erg betrokken 
en loyaal. 
sollicitatieprocedure
www.jobsatpon.com

Powered by:

Your brand here
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BLIK OP SCHADE

ACCESSOIRES

BLIJF RECHTLIJNIG
Elke maand belicht een trainer van VOC in Automotive 
Werkplaats een actueel thema uit de schade-
werkplaats. In deze editie vertelt trainer Pieter van 
der Beeke over de kalibratie van voertuigsystemen  
die in autoruiten zijn verwerkt.

ruit. Deze kalibratie wordt stationair uitgevoerd: de 
hartlijn van het voertuig wordt in lengterichting 
bepaald. Vervolgens wordt een kalibratiebord op 
de in de technische documentatie vermelde 
afstand en hoogte voor het voertuig geplaatst. De 
camera kalibreert het systeem aan de hand van de 
cirkels op dit bord. 
De VAG-groep hanteert een vergelijkbare methode, 
maar in plaats van uit te gaan van de hartlijn van de 
auto wordt hier uitgegaan van de rijlijn; dat is de 
lijn waarover het voertuig zich voortbeweegt en die 
valt zelden precies samen met de hartlijn van het 
voertuig. Voor VW, Audi, Seat en Skoda geldt 
daarom dat er wordt gekalibreerd bij defecten aan 
het frontcamerasysteem of bij het vervangen van 
een voorruit, maar ook na het uitlijnen van het 
voertuig. 
Veel universele bedrijven gebruiken een universele 
kalibratietool, maar het volgen van de voorschrif-
ten van de fabrikant is zo mogelijk nog belangrijker 
dan de kwaliteit van die tool zelf. //

Deze rubriek wordt mogelijk gemaakt door: 

AUTOMOTIVE / 11 DECEMBER 2015

 V eel moderne voertuigsystemen zijn wegge-
werkt in de autoruiten, waardoor ook ruit-
specialisten steeds specialistischer kennis 

nodig hebben. Camerasystemen aan de voorruit 
zijn bijvoorbeeld essentieel voor het op de juiste 
wijze functioneren van systemen zoals de city brake 
(automatisch remmen bij lage snelheden), adap-
tive cruise control, verkeersbordherkenning en 
lane departure systemen. Autofabrikanten hebben 
voorschriften voor reparatie en kalibratie om er 
voor te zorgen dat deze camerasystemen ook na 
(ruit)herstel optimaal blijven werken. Zo schrijft 
Volvo bij reparaties aan de camera, de naar voren 
gerichte radar of de FSM (front sensing module) 
kalibratie voor. Bij Volvo verloopt deze kalibratie 
dynamisch: het systeem wordt via de diagnoseap-
paratuur in de kalibratiemodus gezet en tijdens 

een proefrit wordt het FSM-systeem gekalibreerd. 
Deze handeling duurt twintig minuten tot een half 
uur. 
Bij Mazda moet het FSC-systeem (front sensing 
camera) worden gekalibreerd bij het vervangen van 
de frontcamera en bij het vervangen van een voor-

KANS VOOR DE AFTERMARKET: 
SNELHEIDSBEGRENZER
Onderdelenleverancier 
Dometic verwacht veel 
van een nieuw in het  
assortiment opgenomen 
systeem dat Eco2move 
heet. Het is een after-
market snelheidsbegren-
zer die niet alleen op 
snelheid, maar ook op 
toerental en vermogen  
en een aantal andere pa-
rameters is in te stellen.
 
Dometic heeft sinds kort een nieuw aftermarket 
snelheidsbegrenzingsysteem in het assortiment 

dat voor nieuwe omzet kan zorgen bij auto- 
bedrijven. Bijvoorbeeld door het aan te bieden bij 
bedrijven met een groot wagenpark. Inclusief 
montage adviseert Dometic om Eco2move voor 
750 euro aan te bieden. Het belangrijkste  
verkoopargument is dat het systeem zichzelf 
terugverdient door de brandstofbesparing (tot 18 
procent) en het voorkomen van motorschades. 
Hetzelfde apparaat is in een uitgeklede versie ook 
als cruise control te koop. Die versie hoeft niet te 
worden geprogrammeerd; het laden van de  
voertuigspecifieke software is voldoende. Het 
systeem bestaat uit een compact kastje, een  
aantal kabeltjes, software en een online onder-
steuningsprogramma om alles in te stellen.  
Eco2move wordt al gebruikt in de bezorgwagens 
van Albert Heijn, die van de Deense Post en BCC. 
Inbouwen kost een ervaren monteur een klein uur. 
Het programmeren is met drie uur werk voor de 

eerste auto redelijk arbeidsintensief. Dat komt 
omdat het systeem volledig op maat kan worden 
ingesteld; zo kan de maximale snelheid voor  
achteruitrijden worden geprogrammeerd, of voor 
het rijden met een aanhanger. Het systeem kan 
ook zo worden ingesteld dat er meer motor- 
vermogen beschikbaar komt onder zware  
omstandigheden, zoals bergop rijden.  
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Automotive is experienced in developing whitepapers targeting decision makers 
in the industry. We offer our partner the opportunity to generate leads through 
exposure in our newsletters and on the website. A whitepaper is the perfect way 
to combine leads and profiling your company simultaneously. Please ask for our 
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appeal is created to fit in perfectly in the magazine or online.

 

 
Het is in de autobranche een wijdverbreid 

 fenomeen occasions aan te bieden zonder 

 garantie of garantie apart in rekening te brengen 

bij de consument, om met meeneemprijzen te 

kunnen adverteren. Nu de Autoriteit Consument 

& Markt (ACM) daar een stokje voor heeft 

 gestoken en erop toeziet dat ook bij gebruikte 

auto’s de onvermijdbare kosten in de prijs 

 moeten zijn opgenomen, is er veel onduidelijk-

heid in de markt over de status van de garantie. 

“Vergis je niet, de boetes voor het niet geven van 

die verplichte garantie kan oplopen tot 900.000 

euro”, zo stelt Garantievragen.nl-woordvoerder 

Harald Bresser. Steeds vaker kwamen vragen bij 

ons vanuit de markt om uitleg te geven over de 

situatie naar aanleiding van de ACM uitspraak. 

“Wij informeren en signaleren ten aanzien van 

garantie, wat voor alle aanbieders en consumen-

ten duidelijkheid schept.”

Volgens Bresser is er grote behoefte aan 

 duidelijkheid, omdat de wetgeving met betrek-

king tot garantie erg complex is. “De wetgeving 

komt voort uit verschillende wetten, wordt 

gecontroleerd door verschillende instanties met 

elk een andere focus en conformiteit is in de 

 wettekst niet genormeerd. 

Garantiechecker
Wij bieden daar de helpende hand.” Op de 

 website van het platform staat onder meer een 

Garantiechecker, waarmee autobedrijven en 

 consumenten kunnen nagaan of ze op de juiste 

weg zijn wat betreft het krijgen en aanbieden van 

garanties waar ze recht op  hebben. 

Vergunning
“Er is veel discussie over garantie.  Sommige 

autobedrijven hebben voor wettelijke garantie 

jarenlang aparte kosten in rekening gebracht, dat 

mag niet meer”, aldus Bresser.  

“En bij het aanbieden van een verlengde garantie, 

welke meer dient te bieden dan de wettelijke 

garantie, bied je als autobedrijf feitelijk een 

 ver zekering aan. Daarbij stelt de De Neder-

landsche Bank (DNB) de eis dat je over een 

 vergunning beschikt, iets wat veel autobedrijven 

zich niet beseffen.” De DNB  controleert streng 

op het  verrichten van  vergunning plichtige 

 activiteiten zonder  vergunning. De boete bij een 

overtreding kan oplopen tot wel 4 miljoen euro.

GARANTIEVRAGEN.NL SCHEPT 

 DUIDELIJKHEID OVER AANGESCHERPTE 

WET- EN REGELGEVING 
De wet- en regelgeving rondom garantie en conformiteit bij de koop van tweedehands-

auto’s is complex en diffuus. Dat komt vooral doordat deze voortkomt uit verschillende 

wetten. Garantievragen.nl wil duidelijkheid scheppen om consumenten te informeren 

en autobedrijven voor hoge boetes te behoeden.

ADVERTORIAL

>   “De wetgeving komt voort uit verschillende wetten en wordt gecontroleerd door verschillende instanties met elk een andere focus”

AUM_06_2017_adv_Garantievragen.indd   2
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HYBRID 1200 STARTBOOSTER
- 1200A Startstroom
- Condensator techniek
- Onderhoudsvrij
- Slechts 3 kg

Y471147HD
- Capaciteit: 200 kg

S T E R K E  M E R K E N  A L T I J D  I N  B E W E G I N G !

W W W . W I N N T E C . N E TW W W . B R I G H T - P R E M I U M . C O M W W W . B A T T E R Y C H A R G E R S . C O M

NIEUW!
€ 399,- 

EX BTW

ONMISBAAR 
DUO TIJDENS 
HET BANDEN 

WISSELEN!

BP889NS PUMA
- Limited Edition
- Monteren zonder 
 bandenijzer
-  bandenspannings-
 meter
- Bandenmachine met
 

NIEUW!
€ 2.999,- 

EX BTW

NIEUW!

Y471123
- Capaciteit: 160 kg

BEPERKT LEVER-BAAR

ONGEËVENAARDE DEKKING: DE 
EZ-SENSOR 2.0 PAST IN 97.3% VAN 
ALLE VOERTUIGEN

Flexibiliteit is de grote succesfactor

Het aantal voertuigen dat bandenspanning 
sensoren (TPMS) nodig heeft tijdens de band-
wissel groeit snel. De universele EZ-sensor 2.0 
van Schrader garandeert een grote mate van 
flexibiliteit, eenvoudige voorraad en logis-
tiek. Een sensor type is geschikt voor 97,3% 
(vanaf Q3 2017) van alle voertuigen met een 
direct TPMS - en dit cijfer is gebaseerd op het 
werkelijke aantal auto’s dat in Europa rondrijdt. 
Schrader beschouwt voertuigdekking alleen als 
geldig als ook alle OE-functies aanwezig zijn 
(zoals het weergeven van de bandenspanning 
van iedere afzonderlijke banden op het dash-
board). De EZ-sensor 2.0 kan als een snap-in of 
clamp-in versie worden besteld en zowel met 
rubberen als metalen ventielen.

Unieke flexibele programmering 
Wat de EZ-sensor 2.0 zo flexibel maakt, is de 
manier van coderen. Schrader levert de sensor 
blanco, de voertuigspecifieke codes worden 
pas geprogrammeerd tijdens de installatie. 

In tegenstelling tot configureerbare sensoren 
of multiprotocol sensoren, raakt de voorraad 
niet verouderd, omdat ze ook geschikt zijn voor 
de nieuwste auto-modellen. Het is logistiek 
makkelijker omdat er geen sensoren van ver-
schillende software generaties zijn. Daarnaast 
is de EZ-sensor 2.0 ideaal om op voorraad te 
houden vanwege het batterijbeheer: ze zijn 
voorzien van een speciale transportmodus die 
ervoor zorgt dat er geen stroom verbruikt wordt 
tijdens de opslag, waardoor de sensor minimaal 
24 maanden op voorraad kan worden gehouden 
zonder dat dit ten koste gaat van de levensduur 
van de batterij.

INNOVATION DRIVEN

0049-8254-27-999-33

www.tpmseuroshop.com

HET PERFECTE 
TPMS-DUO

Met de innovatieve EZ-sensor Pad en de beste universele 
EZ-sensor 2.0 van Schrader, bent u bij TPMS altijd een stap 
vooruit.

•  Makkelijke programmering voor een lage prijs
• Automatische en kosteloze updates
• Compatibel met Windows pc’s en Android/iOS apps
• De grootst mogelijke reikwijdte
• Maar één soort sensor nodig in het wiellager

a brand of Sensata Technologies
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DOSSIER / CARWASH & CARCARE

AUTOMOTIVE / 25 AUGUSTUS 2017

vereist. Dat kost twee à drie dagen werk per 
auto; we doen er gemiddeld zes per maand.” 
Bij Ada Car Cleaning in Zoetermeer is 99 pro-
cent van de klanten merkdealer, vertelt eige-
naar Mehmet Demir.  Ook hij kent de prijs-
vechters, maar zijn bedrijf weigert mee te gaan 
in tarieven die onder de 100 euro liggen. “We 
halen en brengen maximaal tien auto’s per dag 
en rekenen gemiddeld 120 euro per auto 
afhankelijk van de hoeveelheid werk. Soms zijn 
we een hele dag met een auto bezig om hem 
weer toonbaar te krijgen.” De reden dat Ada 
Car Cleaning de auto’s ophaalt zit hem volgens 
Demir vooral in het ruimtegebrek bij de auto-
bedrijven. “We willen wel op een brug kunnen 
werken en hebben voldoende ruimte rondom 
nodig. Dan is dit de beste aanpak.”

Twee bussen
Volgens Hoekstra poetst vrijwel geen enkel 
autobedrijf nog zelf en wordt restyling sowieso 
uitbesteed. Alleen sommige bedrijven met een 
eigen schadeafdeling of schadebedrijf vormen 
daarop een uitzondering. “Er zijn enkele grote 
holdings die een paar jaar geleden geprobeerd 
hebben om met een vast poets- en restyle-
team de vestigingen af te gaan. Ze zijn er alle-

maal weer van teruggekomen en besteden het 
nu weer uit. Van een grote dealerholding weet 
ik dat ze een of twee bussen hebben waarmee 
ze op de verschillende vestigingen uitdeuken 
zonder spuiten en spotrepair doen. Het poet-
sen besteden ze wel uit.”
Toch moet het volgens Hoekstra  mogelijk zijn 
om een poets- en restyleafdeling succesvol te 
implementeren in een groot autobedrijf of een 
samenwerkingsverband te sluiten tussen 
meerdere autobedrijven. “Op een autoboule-
vard bijvoorbeeld. Iedereen heeft toch auto’s 
die gepoetst moeten worden. De kunst is denk 
ik om de diensten van zo’n afdeling niet alleen 
voor je eigen handelsvoorraad of afleveringen 
te gebruiken, maar ook aan te bieden aan 
klanten.” //

>  Een auto poetsen neemt al gauw een halve 
dag in beslag.

Idenburg zijn horizon te verbreden. Nu staat er 
een allround universeel autobedrijf met louter 
particuliere klanten die komen voor hoogwaar-
dige poetsbehandelingen waarvan de prijs kan 
oplopen tot 1.500 euro per auto. Erik: “We 
brengen een speciale keramische bescher-
mingslaag aan die een grondige voorbewerking 

A D V E R T O R I A L

Dankzij de nauwe samenwerking 
met de Duitse auto-industrie 
zijn de producten van SONAX 
van de allerhoogste kwaliteit.

Als professional bent u bij 
SONAX aan het juiste adres. De 
hightech lakfinish- en recondi-

tioneringsproducten voor zowel het 
auto-exterieur als -interieur zorgen 
voor optimaal resultaat, terwijl u door 
minder arbeidsgangen en een laag 
productverbruik tijd en geld bespaart. 
Sonax ontwikkelt al sinds 1950 alle 
producten in eigen huis, in Duitsland.
Bij deze ontwikkeling wordt de Duitse 

auto-industrie intensief betrokken. 
Hierdoor ontstaan optimale siliconen-
vrije recepturen van OEM-Kwaliteit die 
door de eigen productie continu 
gewaarborgd worden. De verschil-
lende Awards vanuit de vakpers 
bevestigen de hoge kwaliteitsstan-
daard van SONAX.
Uiteraard speelt ook het welzijn van 
mens en milieu een uiterst belangrijke 
rol bij de ontwikkeling, productie en 
het gebruik van SONAX producten. 
Ook hiervoor wordt SONAX regelmatig 
onderscheiden en u hoeft zich geen 
zorgen te maken over de invloed van 
SONAX producten op uw gezondheid.

SONAX: professionele reinigings-, verzorgings- en onderhoudsproducten voor de garagist

HAND-IN-HAND MET DE OEM

> SONAX, made in Germany since 1950.

‘Voor 16 euro per uur 
poetsen en ook het 
risico dragen, dat 
gaat niet.’
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Whitepaper

Stemp
elhefb

rugge
n: het grote 

verschil zit onder de grond

Hoe kies je een stempelhefbrug? Elke situatie is weer anders.

Bepaal in 9 stappen welke brug het best bij uw bedrijf past.

Leiderschap, team en
samenwerking, de blinde 

vlek in autoland
Door: Peter Slikker (InContext), Oskar Bronsgeest & Remco de Vette (W&D 

consultants)

2017.
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OTHER
Please find below a brief overview of 
other opportunities Automotive offers.

EVENTPARTNERSHIP
If you are organizing an event, Automotive will 
be pleased to assist you with promotion and 
publicity and help you attract visitors. A 
media partnership will create maximum 
benefit for your event thanks to the authority 
of Automotive. As experts in B2B communica-
tions, we will be pleased to assist you with the 
content of your event. Automotive is a part-
ner of Fleet Mobility Live, MobiliteitsRAI, Eco-
mobiel, the Fleet Event, the Remarketing 
Event and the Online Dealer Awards. 

PRESS RELEASE SERVICE 
Automotive offers companies the opportu-
nity to publish all their news on the inter-
net and in key trade media. Companies 
can easily publish their press releases on 
the Autobranchesignalen.nl website, inclu-
ding a photo and a link to their own web-
site. The press release headline is automa-
tically placed on the websites of 
Automotive. Links to the press release also 
assure a better online presence.

Jobboard
With hundreds of vacancies and more than 
20,000 visitors per month, Jobmotive has 
been the premier jobs bank for professio-
nals in the automotive industry for years. 
The website was recently redesigned, and 
it now offers far more opportunities for 
employers and job seekers, and for adver-
tisers and other interested parties.

VIDEO / WEBINARS

In addition to print and online outlets, Auto-
motive also offers opportunities for adverti-
sing in video, for example through billboarding 
in editorial video items. We also produce cor-
porate videos in HD quality. Publication on the 
channels of Automotive will assure you of wide 
coverage within your target group.

In December Automotive releases a series of 
video interviews about leading companies in 
the industry looking back at the year and 
giving a preview on the year to come. Please 
ask for more details about participating in 
these inspirational series to bring your mes-
sage to a relevant audience.
We also accommodate our partners in setting 
up and hosting webinars.

This journal offers the latest insights about 
the lifecycle values in the automotive indus-
try. We invite our expertise partners to share 
their opinion about this valuable economic 
topic to an engaged audience.  

AUTOMOTIVE VALUE JOURNAL 

SIGNALEN
BRANCHE


