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Uitgever 
 Jelle Heidstra ( jelle@mobilitymedia.nl)
Hoofdredactie 
 Luberto van Buiten (luberto@mobilitymedia.nl) 
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Redactie 
Paul van den Bogaard, Ivonne Vermeulen, 
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6 keer per jaar (Automotive Werkplaats)
Verschijningsdag
Vrijdag
Verschijningsdata  
Zie overzicht verder in deze brochure
Abonnementsprijs 
€ 189,- per jaar voor toegang tot premium con-
tent online en in het magazine + €3,95 admini-
stratiekosten
Bedrijfs abonnementen 
Vanaf € 299,- per jaar (excl. btw). 
Voor een voorstel op maat bel 020 5800 966
Abonnementen service 
aboservice@mobilitymedia.nl
Advertentie-exploitatie 
Marc Krijnen (marc@mobilitymedia.nl)
Frank van Montfort (frank@mobilitymedia.nl)
Advertentiemateriaal 
Aanleveren uiterlijk 9 dagen voor verschijning 
via traffic@mobilitymedia.nl
Aanleverspecificaties 
Zie verder in deze brochure
Annuleren 
Uiterlijk 3 weken voor  verschijning
Productiecoördinatie 
Sebastiaan Dekker, Romy Wielinga
(traffic@mobilitymedia.nl)
Leverings voorwaarden 
Volgens regelen voor het Advertentiewezen 
1990,  aangevuld met door de  uitgever vast-
gestelde  algemene voorwaarden.

WIJ ZIJN AUTOMOTIVE.

Automotive bestaat uit 2 magazines: Management en Werkplaats. Gezamenlijk in één seal 
aan alle abonnees verzonden vormen ze één geheel. Een totaalpakket voor autobedrijf, 
toeleveranciers, opdrachtgevers en overige stakeholders. Maar elk blad met een eigen 
benadering: Automotive Management vanuit managementperspectief, Automotive 
Werkplaats vanuit operationeel perspectief. Samen te lezen, maar ook afzonderlijk: Het 
één door het management, het ander in de werkplaats. Zo bieden we de lezer gerichte  
informatie en adverteerders het optimale doelgroepbereik.

Automotive Management
Automotive Management is het onafhankelijke inspiratie- en informa-
tieplatform voor managers in de autobranche. De redactie bestaat uit 
ervaren vakmensen met als missie het schrijven van kwalitatief hoog-
waardige analyses, interviews, statistieken en achtergrondartikelen 
over alle ontwikkelingen in de autobranche. De website biedt concrete 
informatie over marketing, sales, bedrijfseconomische, fiscale en finan-
ciële zaken, met oog voor de menselijke factor van het zakendoen. 
Waar mogelijk met een knipoog, waar nodig kritisch en scherp. Auto-
motive Management bestaat naast de website uit een magazine dat 9x 
verschijnt, de dagelijkse e-mailnieuwsbrief, de grootste specifieke banensite voor de autobranche 
Jobmotive en diverse doelgroepevenementen. Hiermee is Automotive het ideale crossmediale plat-
form voor partijen die willen communiceren met beslissers in de autobranche.

Automotive Werkplaats
Automotive Werkplaats onderscheidt zich door betrouwbaarheid van 
informatie, een bondige, toegankelijke schrijfstijl en aantrekkelijke pre-
sentatie. Alles op de website en in het magazine draait om de plek in 
het autobedrijf waar techniek en management samenkomen: de werk-
plaats. Het team van redacteuren stelt alle facetten van de automotive 
aftersales aan de orde: van trends en ontwikkelingen in onderhoud, 
(schade)herstel en werkplaatsinrichting, tot nieuwe technologieën, 
onderdelen, equipment en (hand)gereedschappen. Veel van deze arti-
kelen worden geschreven vanuit het perspectief van de ondernemer: zij 

zijn niet alleen de doelgroep, maar vormen ook de inspiratiebron voor hun collega-bedrijven. 
Centraal thema bij Automotive Werkplaats: optimaliseren van het werkplaatsrendement. 

Het abonneebestand van Automotive omvat de 
volgende lezersgroepen: Dealers van personen-
auto’s en lichte bedrijfswagens • Universele auto-
bedrijven • Handelaren in gebruikte personenauto’s 
en lichte bedrijfswagens • Groothandelaren in 
 personenauto’s en lichte bedrijfswagens • Impor-
teurs van nieuwe personenauto’s en lichte bedrijfs-
wagens • Grossiers in automaterialen, onderdelen 
en accessoires • Leveranciers van werkplaatsuit-
rusting en gereedschappen • Automatiserings- en 
internetbedrijven • (Ruit)schadeherstelbedrijven en 
toeleveranciers • Leasebedrijven • Verhuur-
bedrijven • bandendistributeurs en –specialisten  
• Fastfitters  • Autowasbedrijven. Automotive 

Management bedient van de genoemde bedrijven 
het hoger- en middenmanagement. Automotive 
Werkplaats schrijft primair voor autobedrijven met 
een werkplaats en bereikt binnen deze groep het 
management (dga/chef werkplaats). De twee 
magazines bedienen twee kerndoelgroepen. 
Management voor white collar (how to manage), 
Werkplaats voor blue collar (how to do). Samen 
bereiken ze in één keer zeer gericht alle beslissers 
en beïnvloeders in de autobranche.

Oplage 7.500 exemplaren. Extra oplage bij beurzen en evenementen in binnen- en buitenland en op verzoek.
Meeleesfactor 2,8. Dit betekent dat elk exemplaar van Automotive door gemiddeld 2,8 personen gelezen wordt  
(bijvoorbeeld via lees- en kantinetafels en kantoor circulatie-exemplaren).
Lezersprofiel Beslissers en beïnvloeders in de Nederlandse auto- en mobiliteitsbranche.

BEREIKCIJFERS

ALGEMENE INFORMATIE REDACTIONELE FORMULE

LEZERSDOELGROEP

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

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
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MANAGEMENT

Bereikcijfers website en nieuwsbrieven
De website Automotive-management.nl is met afstand 

de  drukstbezochte vaksite van de autobranche.
90.031 unieke bezoekers per maand  
(gem. januari 2018 – november 2018)

ONLINE

TARIEVEN 2019 Website

1. Leaderboard  
Afmeting: 728x90 pixels,  
Bestandsgrootte max. 120Kb  
Type: JPG, GIF, *HTML5  
Tarief: € 30,- /cpm 

2. Fullbanner  
Afmeting: 468x60 pixels,  
Bestandsgrootte max. 90Kb  
Type: JPG, GIF  
Tarief: € 15,- /cpm 

3. Medium Rectangle  
Afmeting: 300x250 pixels

 of 300x100 pixels. 
Bestandsgrootte max. 110Kb  
Type: JPG, GIF, *HTML5  
Tarief: € 30,- /cpm 

4. Halfpage banner 
Afmeting: 300x600 pixels,

 Bestandsgrootte max. 200Kb 
Type: JPG, GIF, *HTML5   
Tarief: € 55,- /cpm 

A1. Advertorial 
Een bedrijfspresentatie geeft u de 
mogelijkheid om uw product of 
dienstverlenging uitgebreid en op een 
redactionele manier

Nieuwsbrief
1. Fullbanner  

Afmeting: 468x60 pixels, Bestandsgrootte max. 90Kb  
Type: JPG (statische banner)  
Tarief*: 1x € 250,- / 12x € 210,- / 24x € 185,- / 52x € 150,- 
(*prijs per plaatsing)

A. Advertorial
 Type: Tekstlink naar advertorial/bedrijfspresentatie
 Tarief: Vanaf € 750,-. In combinatie met advertorial/bedrijfspresentatie (zie website, punt A1)

 onder de aandacht te brengen. U levert de tekst aan, wij 
 zorgen voor professionele eindredactie en de juiste 
opmaak.Kop max. 45 tekens, introtekst max. 125 tekens, 
broodtekst max. 500 woorden, afbeelding minimaal 72 
dpi, minimaal 730 X 604 pixels, uitsluitend jpg. 
Tarief: 1 werkdag op toppositie: € 750,- (excl. productie 
tekst, incl.1x meezending met nieuwsbrief) 2 werkdagen 
op toppositie € 1.400,- (excl. productie tekst, incl. 2x 
meezending met nieuwsbrief).

A2. Advertorial
 Dit product is alleen in combinatie met A1 aan te schaffen. 
 Tarief:  € 325,- per 24 uur op vaste positie tussen nieuws. 

Voor 1 week € 1.300,-
B. Videopresentatie 

Automotive biedt als enige vaktitel in de branche een 
eigen videokanaal. Wij hebben scherpe afspraken met 
videoproductiebedrijven en denken graag met u mee over 
een format waarin uw presentatie het beste over het 
voetlicht komt.  Daarnaast verzorgen wij de totale

 exposure. 
Specificaties: Maximaal 3 minuten  
Tarief: Vanaf € 750,- 

402.795 pageviews per maand

16.593 nieuwsbriefabonnees

*HTML5: ‘HTML5 creative bundle’ in een ZIP-file zijn voor 
Mobility Media niet bruikbaar, omdat wij niet zelf het 
materiaal kunnen hosten. Voor volledige specificaties zie: 
mobilitymedia.nl/html5 of vraag naar de voorwaarden: 
traffic@mobilitymedia.nl
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Tablet 
Mobiele telefoon
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Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming vooraf een pixel, code of tag voor remarketingdoeleinden aan uw bannermateriaal toe te voegen. 
Indien wij een dergelijke code in het materiaal aantreffen, brengen wij hiervoor een extra tarief van €1.000 excl. btw per maand in rekening. 
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SPECIALE BANNER POSITIES - MANAGEMENT
TARIEVEN 2019 Website speciale posities

S1. Homepage takeover  
Afmeting S1.1: 475 X 1240 pixels,  
Bestandsgrootte max. 200Kb

 Afmeting S1.2: 970 X 250 pixels,  
Bestandsgrootte max. 120Kb

 Afmeting S1.3: 476 X 1240 pixels,  
Bestandsgrootte max. 200Kb

 Afmeting S1.4: 300 X 600 pixels,
 Bestandsgrootte max. 200Kb.
 Afmeting S1.5: 728 X 90 pixels,
 Bestandsgrootte max. 120Kb.
 Type: JPG, *HTML5  

Tarief: € 100,- /cpm*

Dit zijn in z’n totaal 5 verschillende ban-
ners die samen vertoond worden.

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

 Afmeting s2.2: 728 X 270 pixels,  
Bestandsgrootte max. 200Kb

 Type: *HTML5  
Tarief: € 55,- /cpm

Dit is een positie met daarin een leader-
board die uitklapt wanneer je met je 
muis over de positie heen gaat. De ban-
nerschuift naar beneden uit en is te slui-
ten via een Close X die bovenin rechts 
zit. De banner schuift over het artikel 
dat er onder staat.

- Pagina loopt nog door -

- Pagina loopt nog door -

B

S1.1

S2.1

1.1

S1.2

1.2

S1.3

1.3

S1.4

S1.5

S2.2
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SPECIALE BANNER POSITIES - MANAGEMENT
TARIEVEN 2019  Website speciale posities

S3. Billboard 
Afmeting s3.1: 970 X 250 pixels,  
Bestandsgrootte max. 200Kb

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

- Pagina loopt nog door -

1.1

S3.1

S3.1

1.3

Pc/laptop



Pc/laptop

Tablet 
Mobiele telefoon

Mits u besluit een pixel, code of tag voor remarketingdoeleinde aan uw materiaal toe te voegen, zullen wij 
hiervoor een extra vergoeding van €1000,- exclusief btw in rekening brengen. 
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WERKPLAATS

ONLINE
Bereikcijfers website en nieuwsbrieven
De website Automotive-werkplaats.nl is een 

veelbezochte website voor werkplaatsprofessionals.
22.076 unieke bezoekers per maand  
(gem. januari 2018 – november 2018)

TARIEVEN 2019

Nieuwsbrief
1. Fullbanner  

Afmeting: 468x60 pixels,  
Bestandsgrootte max. 90Kb  
Type: JPG (statische banner)  
Tarief*: 1x € 150,- | 12x € 135,- |  
24x € 120,- | 52x € 100,- 
(*prijs per plaatsing)

A. Advertorial
 Type: Tekstlink naar advertorial/bedrijfspresentatie
 Tarief: Vanaf €300,-. In combinatie met advertorial/bedrijfspresentatie (zie 

website, punt A1)

40.298 pageviews per maand

12.012 nieuwsbriefabonnees

- Pagina loopt nog door -

1

A1
1. Leaderboard  

Afmeting: 728x90 pixels,  
Bestandsgrootte max. 120Kb  
Type: JPG, GIF, *HTML5  
Tarief: € 20,- /cpm 

2. Fullbanner  
Afmeting: 468x60 pixels,  
Bestandsgrootte max. 90Kb  
Type: JPG, GIF  
Tarief: € 7,50,- /cpm 

3. Medium Rectangle  
Afmeting: 300x250 pixels

 of 300x100 pixels. 
Bestandsgrootte max. 110Kb  
Type: JPG, GIF, *HTML5  
Tarief: € 10,- /cpm 

4. Halfpage banner 
Afmeting: 300x600 pixels,

 Bestandsgrootte max. 200Kb 
Type: JPG, GIF, *HTML5   
Tarief: € 15,- /cpm 

A1. Advertorial 
Een bedrijfspresentatie geeft u de 
mogelijkheid om uw product of 
dienstverlenging uitgebreid en

 op een redactionele manier onder de aandacht te 
brengen. U levert de tekst aan, wij  zorgen voor 
professionele eindredactie en de juiste opmaak. Kop max. 
45 tekens, introtekst max. 125 tekens, broodtekst max. 
500 woorden, afbeelding minimaal 72 dpi, minimaal 200 x 
167 pixels, uitsluitend jpg. 
Tarief: 1 week op toppositie: € 450,- (excl. productie 
tekst, incl. 2x meezending met nieuwsbrief).

A2. Advertorial
 Dit product is alleen in combinatie met A1 aan te schaffen. 
 Tarief:  € 450,- per week. Vaste positie tussen nieuws. 
B. Videopresentatie 

Automotive biedt als enige vaktitel in de branche een 
eigen videokanaal. Wij hebben scherpe afspraken met 
videoproductiebedrijven en denken graag met u mee over 
een format waarin uw presentatie het beste over het 
voetlicht komt.  Daarnaast verzorgen wij de totale

 exposure. 
Specificaties: Maximaal 3 minuten  
Tarief: Vanaf € 750,- 

*HTML5: ‘HTML5 creative bundle’ in een ZIP-file zijn voor 
Mobility Media niet bruikbaar, omdat wij niet zelf het 
materiaal kunnen hosten. Voor volledige specificaties zie: 
mobilitymedia.nl/html5 of vraag naar de voorwaarden: 
traffic@mobilitymedia.nl
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SPECIALE POSITIES - WERKPLAATS
TARIEVEN 2019 Website speciale posities

S1. Homepage takeover  
Afmeting S1.1: 475 X 1240 pixels,  
Bestandsgrootte max. 200Kb

 Afmeting S1.2: 970 X 250 pixels,  
Bestandsgrootte max. 120Kb

 Afmeting S1.3: 476 X 1240 pixels,  
Bestandsgrootte max. 200Kb

 Afmeting S1.4: 300 X 600 pixels,
 Bestandsgrootte max. 200Kb.
 Afmeting S1.5: 728 X 90 pixels,
 Bestandsgrootte max. 120Kb.
 Type: JPG, *HTML5  

Tarief: € 100,- /cpm*
 

Minimale afname: 20.000 views.

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

 Afmeting s2.2: 728 X 270 pixels,  
Bestandsgrootte max. 200Kb

 Type: *HTML5  
Tarief: € 55,- /cpm

Dit is een positie met daarin een leader-
board die uitklapt wanneer je met je 
muis over de positie heen gaat. De ban-
nerschuift naar beneden uit en is te slui-
ten via een Close X die bovenin rechts 
zit. De banner schuift over het artikel 
dat er onder staat.

- Pagina loopt nog door -

B

1.2

Pc/laptop

Pc/laptop

S1.1

S1.2

S1.3

S1.4

S1.5

B

1.1

1.2

1.3S2.1

S2.2

- Pagina loopt nog door -



MEDIA BROCHURE 2019MEDIA BROCHURE 2019

8

SPECIALE POSITIES - WERKPLAATS
TARIEVEN 2019 Website speciale posities

S3. Billboard Pushdown 
Afmeting s3: 970 X 250 pixels,  
Bestandsgrootte max. 200Kb

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

- Pagina loopt nog door -

Pc/laptop
- Pagina loopt nog door -

S3

S3.1

1.3

- Pagina loopt nog door -



MEDIA BROCHURE 2019MEDIA BROCHURE 2019

9

ONLINE PARTNERSHIP - WERKPLAATS 
In 2019 heeft u de mogelijkheid om online kennispartner te worden van Automotive Werkplaats binnen uw specialisme. Eenmaal in de 2 weken wordt de 
nieuwsbrief ingericht op de volgende thema’s:

1. Diagnose
2. Onderdelen
3. Banden
4. APK en equipment
5. Franchise

In totaal staan er op dit moment 16 themanieuwsbrieven gepland voor 2019. Aan iedere themanieuwsbrief kunnen max. 2 partners worden verbonden.

Online partnerpakket:
• 1x banner in Automotive Werkplaats nieuwsbrief richting ruim 8.000 abonnees (A)
• 1x banner in Automotive Werkplaats binnen uw specifieke domein op de website voor 2 weken (B)
• 1x partnercontent om uw boodschap extra onder de aandacht te brengen (C)

Pakketprijs: € 650,- per afname

Het is ook mogelijk om uw online partnerpakket te combineren met het printmagazine van Automotive Werkplaats. We maken graag een passend voorstel. 

A

A

C

C

B

B
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TARIEVEN 2019

MANAGEMENT

AANLEVERSPECIFICATIES

WERKPLAATS

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

Aanvullende tarieven
Cover 2 en 3   + 15%
Cover 4   + 25%
Voorkeurspositie   + 15%

Ingezonden mededeling (IM)
1/16 pagina FC liggend  € 470
1/8 pagina FC liggend pagina breed € 940
1/4 pagina FC staand  € 1.235
1/1 pagina FC bedrijfspresentatie* € 2.915
Andere formaten en uitingen op aanvraag

Inserts Vanaf € 2.100

Printmateriaal
Certified PDF (Tijdschriften Nederlands).  
Voor meer informatie: www.printarena.nl.

Aanleveren 
via traffic@mobilitymedia.nl

Formaten en afmetingen 
Zetspiegel (breedte x hoogte)
1/1 pagina    190  mm  x  265 mm
1/2  pagina  liggend   190  mm  x  130 mm
1/2  pagina  staand   92  mm  x  265 mm
1/4  pagina  liggend   190  mm  x  62 mm
1/4  pagina  staand   92  mm  x  130 mm
1/4  pagina  staand IM 45  mm  x  265 mm
1/8  pagina  liggend IM 190  mm  x  30 mm
1/16 pagina  liggend IM 92  mm  x  30 mm
 
Bladspiegel (aflopend)*
2/1  pagina   420  mm  x  285 mm
1/1  pagina   210  mm  x  285  mm**
** Indien aflopend 5 mm rondom extra

Aanvullende tarieven
Cover 2 en 3:    + 15%
Cover 4:    + 25%
Voorkeurspositie   + 15%

Ingezonden mededeling (IM)
1/16 pagina FC liggend  € 350
1/8 pagina FC liggend pagina breed € 690
1/4 pagina FC staand  € 1.035
1/1 pagina FC bedrijfspresentatie* € 2.320 
Andere formaten en uitingen op aanvraag

Inserts Vanaf € 2.100

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

*  Een bedrijfspresentatie geeft u de mogelijkheid om uw product of dienstverlenging uitgebreid en op een redactionele manier (ca. 400 woorden) onder 
de aandacht te brengen. Wij zorgen voor een professioneel tekstschrijver en een professionele vormgeving. Desgewenst regelen wij ook de fotografie.  

Maand Verschijning Deadline 
adv. Thema

Management Werkplaats
JAN/FEB 8-feb 31-jan Schadeherstel
MRT/APR 22-mrt 14-mrt Remarketing Equipment & Aircoservice
MEI 10-mei 2-mei 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
OKT 4-okt 26-sep Marketing & retail Smeermiddelen
NOV 8-nov 31-okt ICT&Datamanagement
DEC 13-dec 5-12 Jaaroverzicht Diagnose & revisie

Verschijningsschema Automotive 2019

Contactgegevens voor informatie
Sebastiaan Dekker & Romy Wielinga
T +31 (0)20 5800 967
E traffic@mobilitymedia.nl
W www.automotive-online.nl

PRINT

**
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AUTOMOTIVE GOLF EVENT

AUTOMOTIVE LEASING EVENT

Het jaarlijkse Automotive Golf Event biedt sponsorpartners de mogelijkheid om hun relaties uit te nodigen om de dag 
door te brengen tussen zo’n 100 ondernemers, directeuren en managers van de belangrijkste autobedrijven, leasemaat-
schappijen en schadeherstellers van Nederland. Automotive verzorgt alles tot in de puntjes, zodat u zich helemaal kunt 
richten op uw relaties.

AUTOMOTIVE CYCLING EVENT

JUNI
Automotive organiseert jaarlijks hét evenement voor de Nederlandse lease- & fleetsector. De plek om alle topmensen
uit de leasebranche te ontmoeten.

De Automotive Cycling Tour is een ontspannen dag waarbij op een sportieve manier zichtbaarheid voor uw merk kan
worden gerealiseerd bij 100 deelnemers uit de automotive sector. Partners kunnen relaties uitnodigen en netwerken met
klanten en prospects.

Elk najaar organiseert Automotive het dealerholdingseminar voor de top van de Nederlandse dealerwereld. Deelname is 
uitsluitend op uitnodiging. Voor sponsorpartners een uitgelezen mogelijkheid om directe en persoonlijke contacten te 
leggen met de directies van de top-60 dealerbedrijven. 

DECEMBER

11

Automotive is een crossmediaal platform voor professionals in de autobranche. Een belangrijk onderdeel van ons platform zijn de events waarbij 
we deze professionals met elkaar in contact brengen. Naast dit persoonlijk contact is kennisoverdracht tijdens onze seminars en congressen 
cruciaal in het informeren en inspireren van onze doelgroepen. Maar ook in 2019 zorgen we ook voor ontspanning en entertainment. Hieronder de 
hoogtepunten in onze eventkalender.

EVENTS

APRIL

 

AUTOMOTIVE INSPIRATION DAY

MEI AUTOMOTIVE SCHADESEMINAR

Automotive informeert, inspireert en verbindt mensen en bedrijven die actief zijn in de autobranche. Tijdens dit event ver-
ruimen we voor deze professionals het venster op hun werk en de wereld. Met louter sprekers van buiten de branche doet 
u inspiratie op voor uzelf, voor uw organisatie en voor uw relaties. De vorige editie werd door sponsors en bezoekers beoor-
deeld met een dikke 8.

Elk jaar komt de top van de schadebranche bijeen op het Schadeseminar.  Herstellers, verzekeraars, leasemaat-
schappijen en toeleveranciers; samen staan ze garant voor debat, inspiratie en een sterk branchegevoel.

OKTOBER AUTOMOTIVE HRM-, ICT EN MARKETING EVENT
Het moderne autobedrijf heeft behalve sales en aftersales nog 3 belangrijke pijlers: HRM, ICT en Marketing. Speciaal 
voor professionals in deze 3 domeinen organiseert Automotive dit 3-in-1 event. Kom in contact met HRM, ICT en 
Marketingprofessionals in de branche en laat je informeren en inspireren.

NOVEMBER AUTOMOTIVE DEALERHOLDINGSEMINAR

AUTOMOTIVE IMPEX DAY
Import en export zijn goed voor ongeveer 20% van de totale autoverkoop in Nederland. Een bedrijf dat niet over de 
grens kijkt en handelt, laat veel kansen liggen. Automotive en de betrokken partners willen met het Automotive Impex 
Day alle vragen die u heeft beantwoorden.

AUTOMOTIVE DIAGNOSE DAY
Moderne auto zijn computers op wielen en dat vergt veel specifieke kennis van het personeel in de werkplaats. Automo-
tive test al sinds jaar en dag alle beschikbare diagnosetesters op onder meer gebruiksgemak en veelzijdigheid. In 2019 
brengen we leveranciers, testers, gebruikers en geïnteresseerden voor het eerst live samen tijdens Automotive Diagnose 
Day.
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Automotive is onderdeel van Mobility Media, een cross mediale b2b uitgeverij gespecialiseerd in de mobiliteitsbranche. Naast onze eigen kanalen 
bieden wij veel mogelijkheden voor partners om zich als content of kennispartner aan onze media te verbinden. Hieronder een overzicht van spon-
sor- en samenwerkingsmogelijkheden dat Mobility Media kan bieden.

CONTENT PARTNERSHIPS

PARTNERCONTENT
De beste manier om uw doelgroep in het hart te raken, is met relevante content. 
Mobility Media maakt, met de doelstellingen van de opdrachtgever als uitgangs-
punt, relevante content voor de lezers van onze vakbladen en sites. Om ervoor te 
zorgen dat uw boodschap een zo groot mogelijk bereik en effect heeft zetten wij 
onze expertise in als makers van journalistieke, relevante content voor de auto- 
en mobiliteitsbranche. Zowel inhoudelijk als in opmaak. Wij verzorgen de pro-
ductie, vormgeving en publicatie zowel online als offline en u kunt deze content 
ook gebruiken voor uw eigen kanalen. 

KENNISPARTNERSHIP
Mobility Media ontwikkelt zelf kwalitatieve content waar u zich als 
merk aan kunt verbinden. Denk bijvoorbeeld aan de rubriek Mensen-
werk in Automotive waarin u zich als leverancier van HR diensten kunt 
manifesteren. Zowel in print als online.

Uw merk hier
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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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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:

Uw merk hier

32
 Er is geen automobilist die niet de 

ANWB Wegenwacht kent: de redders 
in de nood in hun gele auto’s, die je op 

weg helpen als je auto er onderweg de brui 
aan heeft gegeven. Nu maakt de ANWB een 
nieuwe stap. Met een Connected-oplossing 
kan ANWB Zakelijk verschillende klantgroe-
pen (o.a. OEM’s, fleetowners, verhuurders, 
lease -maatschappijen) in de autobranche 
ondersteunen om hun dienstverlening te 
verbeteren.
Pechhulp hoort daar ook bij, maar dan wel in 
een nieuwe vorm. De ANWB wil namelijk 
pechgevallen niet meer alleen maar oplossen, 
maar ook voorkomen. Daarvoor maakt de 
ANWB gebruik van de ervaring van tientallen 
jaren pechhulp langs de weg. “De ANWB 
helpt bij 1,2 miljoen pechgevallen per jaar”, 
zegt Bas Jansen, Head of Connected bij de 
ANWB. “Dat is uniek, die data van pechgeval-
len heeft niemand. Een paar jaar geleden 
hebben we in Londen een joint-venture opge-
zet met een aantal Europese zusterclubs, zo-
als de Oostenrijkse ÖAMTC en de Britse AA. 
We kunnen elkaars data gebruiken. Dat is 
puur technische data, geen persoonlijke data 
van berijders. En daardoor hebben we een 
enorme bron van gegevens over alle mogelij-
ke auto’s.”

Een jaar geleden heeft ANWB een connected 
oplossing voor particuliere automobilisten in 
de markt gezet. “Daar is erg positief op gere-
ageerd en we kregen al snel vanuit de zakelij-
ke markt de vraag om ook daar met een 
dergelijke dienstverlening te komen”, zegt Bas 
Jansen. “Daar is veel  belangstelling voor het 
voorkomen van pech, maar ook voor andere 
diensten zoals rijstijl-analyse en -advies, Per 
slot van rekening hebben wij als ANWB veel 
kennis van de auto.”

E-call en connector
De nieuwe dienstverlening is een logisch ver-
volg op de technische ontwikkelingen bij au-
tofabrikanten. Steeds meer auto’s zijn 
af-fabriek al voorzien van connected technie-
ken, zoals bijvoorbeeld E-call dat vanaf dit 
jaar verplicht is op alle nieuwe modellen die 
op de markt komen. “En voor wat oudere au-
to’s die nog geen connectiviteit hebben, kun-
nen we een connector gebruiken”, aldus Hans 
Bosch, International Business Development.

Via deze technieken kan de auto allerlei gege-
vens verzenden, zoals bijvoorbeeld gedetail-
leerde informatie over zijn technische conditie. 
“Je hebt het dan bijvoorbeeld over startaccu’s 
die niet goed meer functioneren. Zolang het 

zomer is, merk je daar weinig van, maar in de 
winter krijg je dan startproblemen. Wij kunnen 
soms zien dat een auto een foutcode geeft met 

Nu steeds meer auto’s connected zijn, wordt het ook steeds interessanter om van 
die verbinding met voertuigen gebruik te maken. ANWB Zakelijk voegt aan die 
connectiviteit een bijzondere dimensie toe, door voor grootzakelijke klanten op 
basis van data gevallen van pech te voorspellen en zo te voorkomen.  

PARTNERCONTENT / ANWB

EFFICIËNTER ONDERHOUD 
DOOR GEBRUIK TE MAKEN 
VAN DATA

Via connected technieken kan de auto 
allerlei gegevens verzenden, zoals 
bijvoorbeeld gedetailleerde informatie over 
zijn technische conditie.
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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: 
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 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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betrekking tot die accu, en we kunnen dan de 
berijder of de fl eetowner het advies geven om 
op korte termijn de accu te vervangen. We 
hebben zelfs een algoritme ontwikkeld waar-
mee we kunnen zien welke accu’s aan vervan-
ging toe zijn. Vergis je niet, de startaccu is 
goed voor 25 procent van de pechgevallen.” 
Een andere storing is bijvoorbeeld een dichtge-
slibd roetfi lter. “De auto geeft ook daarover 
een foutcode”, zegt Bosch. “We kunnen de be-
rijder dan een bericht sturen met advies. In 
sommige gevallen kan het een optie zijn om 
een tijdje 100 km/h in de derde versnelling te 
rijden, dan kan het roetfi lter weer schoon 
branden.”
En omdat pech voorspeld kan worden, kunnen 
onderhoud en reparaties beter worden ge-
pland. “Dat biedt ook voordelen voor de dea-
lers, want zij krijgen hiermee meer 
klantcontacten in hun netwerk”, aldus Bosch. 

Rijstijl adviezen
De proactieve pechhulp vormt de kern van de 
nieuwe dienstverlening van ANWB Zakelijk, 
maar daarnaast worden allerlei andere dien-
sten aangeboden. De ontwikkeling daarvan is 
nu in volle gang, en dat zal ook zo blijven, zegt 
Hans Bosch. “Wij werken bij de productont-
wikkeling nauw samen met onze klanten. Waar 
het om gaat is dat we functionaliteiten ontwik-

kelen die echt een bijdrage leveren aan de 
doelen die onze klant wil bereiken. We leveren 
dus geen standaard product, maar op maat 
gemaakte functionaliteiten.”

Fleetowners kunnen hiermee hun vloot effi  ci-
enter inzetten, ze kunnen ook beter volgen wat 
er aan storingen en pechgevallen in hun vloot 
is en ze kunnen zelfs ook sturen op het rijge-
drag van de berijders. Bas Jansen: “We kunnen 
aan de hand van de rijstijl adviezen geven aan 
de berijders. Maar een fl eetowner die graag 
het brandstofverbruik wil verlagen, kan ook de 
prestaties van zijn berijders met elkaar verge-
lijken. Dat hoeft niet negatief te zijn, je kunt dat 
ook heel leuk maken, bijvoorbeeld door elke 
maand te kijken wie de zuinigste berijder van 
die maand is geweest.” 

Parkeertransactie
Zo kunnen verschillende soorten bedrijven ook 
verschillende doelen bereiken via ANWB Zake-
lijk. “Voor zzp-ers is een doeltreff ende ritregis-
tratie belangrijk”, zegt Hans Bosch. “Maar een 
verhuurbedrijf kan via onze dienstverlening bij-
voorbeeld zien of een klant zijn huurauto met 
een volle tank heeft ingeleverd of niet. Daar 
kan dat verhuurbedrijf weer tijd mee bespa-
ren.” Bijzonder is ook de parkeerfunctionaliteit 
die ANWB aanbiedt. “Ons systeem werkt zo 
dat de parkeertransactie direct wordt beëin-
digd als je wegrijdt”, legt Bas Jansen uit. “Je 
kunt dat dus nooit meer vergeten.”

Zo stroomlijnt ANWB Zakelijk de processen van 
de fl eetowner. “Dat is niet alleen van belang 
voor die wagenparkbeheerder zelf”, zegt Bas 
Jansen. “Het is ook voor de autobedrijven van 
belang en in feite voor de hele autobranche. 
Door gebruik te maken van data kunnen we 
over de hele breedte van de autobranche wer-
ken aan effi  ciëntere aftersales-oplossingen.” //
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‘ We leveren 
geen standaard 
product, maar op 
maat gemaakte 
functionaliteiten.’
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met hun eigen auto klant waren bij een bedrijf, 
vinden het prettig als ze met hun private lease-
auto bij hetzelfde bedrijf terecht kunnen.”

Eigen private lease-label
Begin mei versterkt JAMES de focus op de par-
ticuliere markt nog verder met een eigen label 
voor private lease. Van Altena: “Dat biedt 
onze bedrijven de kans om zelf auto’s te lea-
sen en daar een kleine provisie op te verdie-
nen. Belangrijker is dat je op deze manier je 
eigen klant houdt, en ervan verzekerd bent 
dat die auto bij je eigen bedrijf in onderhoud 
blijft. We hebben dit al een jaar in voorberei-
ding en zijn er helemaal klaar voor. Het con-
cept wordt uitgerold in samenwerking met 
een grote leasemaatschappij en de consu-
ment wordt beschermd door het Keurmerk 
Private Lease. Reken er maar op dat we 
meerdere malen per jaar met een heel aan-
trekkelijke aanbieding komen. Daar kunnen 
de aangesloten bedrijven mee aankomen bij 
hun klanten. Zo willen we die particuliere 

klant nog beter bedienen.” In de loop van 
2018 introduceert JAMES Autoservice een 
nieuwe corporate identity. JAMES is met name 
in de zakelijke markt een bekende formule. 
Deze frisse nieuwe stijl maakt het makkelijker 
om ook aansluiting te vinden bij de particuliere 
markt. De bekende groene kleur blijft, maar de 
nieuwe stijl is strakker en moderner dan de 
bestaande huisstijl. “En zeker ook kostenbe-
wust”, benadrukt Van Altena. “We willen dat 
bedrijven zich sterker kunnen profileren met 
ons label, maar de investeringen in signing 
moeten beperkt blijven. Daar zijn we ons zeer 
van bewust.”
Met de nieuwe corporate identity wordt ook 
de marketing geïntensiveerd. Voortaan komen 
er twee grote landelijke campagnes per jaar, 

in mei en oktober. De betrouwbaarheid, des-
kundigheid en service waar JAMES bekend om 
staat in de zakelijke markt, is voor particuliere 
klanten immers van even groot belang.

Centrale inkoop
De aangesloten bedrijven maken gebruik van 
de centrale inkoop van onderdelen, olie, ban-
den, opleidingen en automatisering. “Daarmee 
kunnen veel kosten worden bespaard en daar 
doen ondernemers hun voordeel mee”, vat Van 
Altena samen. Het hele overzicht van diensten 
en producten is beschikbaar via een eigen on-
line systeem, waar alle bedrijven op zijn aange-
sloten. “Hierdoor is het aantrekkelijk om aan te 
sluiten bij JAMES Autoservice.” //

JAMES AUTOSERVICE

67 Franchisevestigingen 
Entreefee: 1.000 euro + 2.000 euro lokale 
marketingkosten
Franchisefee: 6.000 euro per jaar
Omzetverplichting bij grossier: 40.000 euro 
per monteur
Voorkeursleverancier: Fource grossier
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JAMES Autoservice verandert met de markt mee

'WIJ OPENEN DE DEUR NAAR 
DE LEASEMARKT'

 JAMES Autoservice is een werkplaatsformu-
le die al vanaf 2003 bestaat en zich volop 
ontwikkelt. De veranderende markt is een 

grote uitdaging, vertelt Denis van Altena, direc-
teur van de BV. “We zien de ontwikkeling van 
eigen autobezit naar lease, vooral naar private 
lease. Die trend zal alleen maar sterker worden. 
Wij hebben al jaren geleden contacten gelegd 
met leasemaatschappijen. Op dit moment wer-
ken we voor zo’n 90 procent van de leasebe-
drijven: bijna allemaal dus. Natuurlijk zijn onze 
bedrijven aangesloten op het ROB-systeem, 
maar dat is eigenlijk niet genoeg om de lease-
maatschappijen echt van dienst te kunnen zijn. 
Daarom hebben we een eigen systeem, geba-
seerd op OE-data en standaardprijzen, dat we 
in samenwerking met Sator hebben ontwikkeld. 
Dat systeem houdt rekening met alle factoren. 
Denk aan de SLA’s, maar ook aan de vraag of 
bepaalde onderdelen wel op voorraad zijn. We 
willen enkel beloven wat we kunnen waarma-
ken. Al die factoren worden gecomprimeerd tot 
ROB-codes, waarna we een goed onderbouw-
de aanvraag naar de leasemaatschappij kun-
nen sturen.”

Standaardprijzen
Zo zorgt JAMES ervoor dat een bepaalde ser-
vicebeurt in Heerlen exact hetzelfde kost als in 
Groningen: een grote wens van de leasemaat-
schappijen, maar niet vanzelfsprekend. “Bo-
vendien verrijkt ons systeem de ROB-codes 
zodanig, dat we heel goed kunnen aantonen wat 
er bijvoorbeeld bij de 30.000 kilometerbeurt 
is gedaan.” Fijn voor de leasemaatschappijen, 
maar wat is het voordeel voor de garagebedrij-
ven? “Die hebben een aanvraag die vrijwel altijd 
klopt. Er is dus veel minder discussie of irrita-
tie over de prijzen. Er wordt gegarandeerd vol-
gens de juiste gegevens gewerkt dus blijven alle 
waarborgen en garanties ook in stand”, licht Van 
Altena toe. 
Minstens zo belangrijk voor de aangesloten 
garagebedrijven is dat de facturering aan de 
leasemaatschappijen centraal vanaf het hoofd-

kantoor in Hilversum wordt geregeld. Het au-
tobedrijf heeft geen gedoe met het innen van 
facturen: die worden binnen de juiste termijn 
door het hoofdkantoor voldaan. Geen romp-
slomp, geen incassobeheer. Ook voor de lease-
maatschappijen is dit overzichtelijk: die hebben 
maar met één aanspreekpunt te maken. “Daar-
om doen onze bedrijven voor universele auto-
bedrijven opmerkelijk veel zakelijk onderhoud”, 
constateert Van Altena. 

Met de opkomst van private lease verdringt 
de zakelijke markt gaandeweg de particuliere 
markt. Van Altena: “Mensen kopen hun auto 
bij de Mediamarkt, Albert Heijn of Hema. Maar 
die kunnen het onderhoud niet doen. Wij heb-
ben de contacten met de leasemaatschappijen 
waardoor mensen die dat willen, hun private 
lease-auto bij een bedrijf van JAMES Autoser-
vice in onderhoud kunnen brengen. Je ziet dat 
dat steeds meer gebeurt. Mensen die vroeger 

Goede contacten bij de leasebedrijven, een eigen label voor private lease en per 1 
mei een nieuwe huisstijl en marketingbeleid. JAMES Autoservice zorgt ervoor dat 
aangesloten autobedrijven bij de tijd blijven en een goed rendement behalen.
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WHITEPAPERS | LEADGENERATIE 
Wilt u dat uw doelgroep uw producten of diensten in overweging neemt, biedt 
dan relevante onafhankelijke informatie en kennis aan die hen ondersteunt in hun 
beslisproces. Bijvoorbeeld in de vorm van een whitepaper. De redactie zorgt voor 
de creatieve en relevante invulling van de paper, op een manier die past bij de 
doelgroep en die aansluit bij de waarden en doelstellingen van uw organisatie. 
De whitepaper wordt online downloadbaar gemaakt en middels een publiciteits-
campagne onder de aandacht van de doelgroep gebracht om kwalitatieve leads 
te genereren. 

ADVERTORIAL
U ontwikkelt de content, wij verzorgen de opmaak voor een perfecte aansluiting met de redactionele 
pagina’s. Voor eventuele tekst en vormgeving werkzaamheden kunt u ook bij ons terecht. 

 

 
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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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.’

DEF-p14 AUW08 dossier-restylen.indd   15 18-08-17   13:00

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.



MEDIA BROCHURE 2019

14

OVERIGE SERVICES
Hieronder een beknopt overzicht van 
overige diensten en activiteiten die 
Mobility Media biedt. 

Als u een evenement organiseert kan Mobility 
Media u helpen met de promotie en publici-
teit voor de werving van bezoekers. Met een 
mediapartnership profiteert uw evenement 
optimaal van het bereik en de autoriteit van 
de titels van Mobility Media. Ook denken we 
als experts in b2b communicatie graag met u 
mee over de inhoudelijke invulling van uw 
evenement. Mobility Media is onder meer 
partner van Fleet Mobility Live,
MobiliteitsRAI, Ecomobiel, Het Fleet Event, 
het Remarketing Event en de Online Dealer 
Awards. 

Persberichtenservice
Mobility Media kan uw persberichten voor 
u schrijven en biedt bedrijven bovendien 
de gelegenheid om hun nieuws zelf te 
publiceren op internet en in de belangrijk-
ste vakmedia. Via Autobranchesignalen.nl 
kunnen bedrijven hun persbericht eenvou-
dig invoeren, inclusief een foto en een link 
naar de eigen website. De kop van het 
persbericht wordt automatisch doorge-
plaatst op de websites van Fleet&Mobility 
en Automotive.

Vacaturesite
Met honderden vacatures en bijna 15.000 
bezoekers per maand, is Jobmotive al 
jaren dé banenbank voor professionals in 
de mobiliteitsbranche. Recent is de web-
site geheel vernieuwd, waardoor hij nog 
meer mogelijkheden biedt voor werkge-
vers en werkzoekenden, maar ook voor 
adverteerders en andere geïnteresseer-
den.

Behalve in print en online biedt Mobility Media
ook de mogelijkheid te adverteren in video,
bijvoorbeeld door middel van billboarding bij
redactionele video-items. Daarnaast produce-
ren we bedrijfsvideo’s in HD-kwaliteit.

In december maakt Mobility Media de balans 
op van het afgelopen jaar en kijken we vooruit 
het volgende jaar. In een eindejaarsvideo bie-
den wij onze partners de ideale gelegenheid 
om hun plannen voor het aankomende jaar te 
profileren richten de gehele mobiliteitsbran-
che. Naast videoproducties faciliteren wij onze 
partners bij het opzetten en hosten van webi-
nars.

Het Automotive Restwaardejournaal van 
Mobility Media bieden actuele inzichten in 
restwaardebepaling. Daarbij nodigen we onze 
kennispartners uit om hun visie en data te 
delen met een zeer betrokken publiek.  

RESTWAARDEJOURNAAL

SIGNALEN
BRANCHE

VIDEO / WEBINARS

EVENTPARTNERSHIP

Automotive is een productie van Mobility Media,
Naritaweg 14, 1043 BZ Amsterdam
T: +31 (0) 20 5800 966 | M: sales@mobilitymedia.nl


