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Vraag een internetzoekmachine naar
‘bandenhotel’, dan krijg je in Google
350.000 Nederlandse resultaten. Wel-
haast in elke regio is er een, meestal
bij een bandenservicebedrijf. Maar
we komen ook verhuizer UTS tegen,
die wel een opslagplaats heeft voor
banden in plaats van inboedels, en
ook auto’s op de weg heeft om lan-
delijk zomer- en winterbanden af te
halen en terug te bezorgen.
Omdat heel wat bandenverkoop via
autobedrijven gaat, als element van
het onderhoud, heeft menig auto-

bedrijf zelf maar een bandenberg-
plaats gemaakt. Daar moet je dan
wel een flink stuk ruimte voor over
hebben. Maar als je de klant winter-
banden verkoopt zul je hem toch
ook moeten helpen met het bewa-
ren van zijn zomerbanden? Ja,
maar… over opslag van banden
moet goed nagedacht worden.

Niet gratis, wel goed doen
Ruimte is geld, dus gratis opslag be-
staat niet, ook niet in je eigen auto-
bedrijf. Als een automobilist bereid

is te investeren in winterbanden,
dan moet een klein bedragje voor
bandenopslag erbij niet afschrikken.
Even snel rondkijken leert dat per
set banden doorgaans € 20,- tot 30,-
gevraagd wordt voor een seizoen
opslag, als consumentenprijs. Een
beetje bedrieglijk, want de klant
heeft permanent opslag nodig voor
de set banden of wielen die hij niet
in gebruik heeft. Dus hoe je de
lengte van een ‘seizoen’ ook defini-
eert, de klant zal toch het hele jaar
moeten betalen. Zoals bij ongeveer

elk aanbod: wees liever meteen dui-
delijk, dat voorkomt ontevreden
scheve gezichten achteraf.
Bij opslag van banden en wielen
hoort ook verzekering, want stel je
eens voor dat brand uitbreekt in of
naast de opslag. De gewone be-
drijfsverzekering dekt niet zomaar
een magazijn vol banden en velgen
erbij, dat moet bij de verzekeraar

Laat banden verantwoord logeren
Bandenhotel Nederland gaat landelijk seizoensopslag bieden

Een winter met een goed pak sneeuw gaf vorig jaar de doorslag, Nederland ging serieus

aan de winterbanden. Twee sets banden of wielen per auto deed ook een nieuwe tak van

dienstverlening ontstaan, bandenopslag. Met een mooier woord ‘bandenhotels’, die vooral

vorig jaar als paddenstoelen zijn opgekomen. Want bij winterbanden kan en moet meestal

een opslag worden geboden. Zelf doen, of uitbesteden?

www.amt.nl/maart2012

De eerste klant van Bandenhotel Nederland is
een feit. Maurice de Vries van M-Lease krijgt er
een bloemetje bij en kan zijn banden nu gerust
te logeren brengen.
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zijn aangemeld. Ook richting klant
kun je beter goed gedekt zijn, tenzij
de automobilist om kosten te spa-
ren bewust afziet van verzekering.
Dat moet dan wel duidelijk vastge-
legd zijn, zodat achteraf nooit on-
duidelijkheid kan bestaan of de
kostbare velgen/bandenset nu wel
of niet verzekerd was.
Vervolgens is het zaak zomer- of win-
terbanden op de goede manier weg
te zetten. Op velgen gemonteerde
banden stapelen tot maximaal twee
sets, losse banden rechtop naast el-
kaar zetten. In een donkere ruimte,
want het ultraviolet-aandeel in zon-
licht verhardt bandenrubber. In het
donker opgeslagen banden gaan
langer mee. Een opslag moet goede
ventilatie hebben, want vocht is
slecht voor het bandenkarkas, speci-
fiek bij opslaan van banden zonder
velg. En natuurlijk moet er duidelijke
registratie zijn, van welke auto een
set banden komt, en op welke posi-
tie ze gemonteerd zaten. Zodanig
dat na een paar maanden opslag
elke band zeker nog goed gemerkt
is, en elke monteur goed kan aflezen
waar de band vandaan kwam. Daar-
bij moeten bandensets vanzelfspre-
kend ook zo geparkeerd worden dat
makkelijk een willekeurige set terug
te halen is zodra een klant komt om
banden te wisselen.

Bandenhotel ontzorgt
Het voorgaande is grotendeels ge-
sneden koek voor een bandenser-

vicebedrijf, zoals Bandenservice
Emmen waarin Sanne Koops partner
is. Ook daar kwam de behoefte op
aan meer opslagruimte, wat de on-
dernemende Sanne aan het denken
zette. Er was wel een bandenhotel
bij een grote autodealer in de buurt,
maar gasten van andere (universele)
bedrijven kunnen daar niet terecht.
“We hadden wel een opslag op tien
kilometer van hier. Maar zeker in het
drukke wisselseizoen wil je dat je
monteurs zoveel mogelijk banden
staan te wisselen, in plaats van
steeds heen en weer te rijden met
setjes banden en wielen.”
Een beetje rondkijken leerde dat
deze situatie voor veel auto- en ban-
denbedrijven in den lande hetzelfde
is. Er is grote vraag naar opslag-
ruimte, waar dan ook nog de juiste
condities heersen. Daarnaast is de
hele logistiek van opslaan en terug-
halen lang geen simpele opgaaf, om

als autobedrijf zelf te organiseren.
Dat zagen wij ook, bij een vlugge
blik via internet. Er zijn nu heel wat
bandenhotels actief, maar vaak is
dat het initiatief van een bandenser-
vicebedrijf dat lokaal of regionaal op
zowel zakelijke als particuliere klan-
ten richt. Met uiteenlopende 
tarieven en diensten, een belang-
rijke vraag voor autobedrijven is bij-
voorbeeld op welke termijn banden-
of wielensets uit de opslag bezorgd
kunnen worden als de klant zich
meldt voor een wisselafspraak.
“Zo ontstond het idee voor een lan-
delijk Bandenhotel Nederland-dea-
lernetwerk. Met een centrale opslag-
ruimte, die hier in Drenthe lang zo
duur niet is als bijvoorbeeld in het
westen van het land. Maar ook om
auto- en bandenbedrijven te ontzor-
gen, en hen te helpen met klanten-
binding doordat ze goede opslag
kunnen aanbieden.” Zo verklaart

Sanne Koops het ontstaan van Ban-
denhotel Nederland, zowel letterlijk
als figuurlijk naast maar geheel los
van haar partnerschap in Banden-
service Emmen.

80 dealers gezocht
De opzet van Bandenhotel Neder-
land is het aanbod van centrale op-
slag voor banden en wielen via dea-
lerschappen. Daarmee kunnen auto-
en bandenbedrijven zich ‘ontzorgen’
van alles wat komt kijken bij het ver-
standig per seizoen bewaren van
banden en wielen. Ze hoeven alleen
nog te monteren en demonteren,
naar wens kan alle andere banden-
service dan opslag in eigen huis blij-
ven. Verdeeld over het land moeten
er tachtig Bandenhotel Nederland-
dealers komen als inzamel- en ver-
deelpunt voor bandensets. Deze
sets gaan vervolgens naar de cen-
trale opslag.
Wanneer deze AMT uitkomt start net
een campagne om alle tachtig plaat-
sen in te vullen waar dit bandenho-
tel een dealer wil hebben, om aan
een dekkend netwerk te komen
waarmee Bandenhotel Nederland al-
tijd in de buurt is. Een jaar lang zal
een vertegenwoordiger de dealer-
werving ondersteunen, door aan be-
langstellenden informatie en advies
te komen geven. Ook de moderne
media Facebook en Twitter zullen

TEKST: PETER FOKKER / BEELD: JAN LIEFTINK

Verkoop en wisselen van seizoensbanden doen
autobedrijf en bandenspecialist graag, maar
daarbij hoort deskundige opslag van de banden
of wielen die niet in gebruik zijn.

De ondernemende Sanne Koops zag de overal bestaande vraag naar bandenopslag tegen gunstig
tarief, en gebruikt internet om een landelijke service hiervoor op te zetten.

Opslag van banden of wielen vergt een hele ad-
ministratie. De dealers van Bandenhotel Ne-
derland moeten aangenomen banden deugde-
lijk labelen, bij aankomst in het bandenhotel
krijgt iedere band/wiel individueel nog een
streepjescode die een plaats toewijst in de op-
slagstellingen.
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Checklist bandenopslag
Waarop zou u in elk geval moeten
letten, wanneer u zelf een banden-
opslag wilt aanhouden of een goed
bandenhotel zoekt?

● Verzekering, voor zowel transport
als opslag is zeer sterk aan te raden

● Opslagklimaat, in een donkere,
goed geventileerde en niet vochtige
ruimte, met in de juiste stand opge-
borgen banden/velgen

● Een feilloos registratiesysteem, om
snel de gewenste bandenset terug te
vinden en op de juiste plaats weer
aan de auto te monteren

● Reiniging bij inname is aan te
 bevelen, vooral voor bandensets
met velgen, zodat deze tijdens
de opslag niet aangetast worden.
Remstof en wintervuil met wegen-
zout zijn behoorlijk agressief,
 bovendien staat het een stuk  netter
als de automobilist schone wielen
terugkrijgt

● Inspectie van ingenomen banden,
op profieldiepte en beschadiging,
zodat de klant zonodig een aanbie-
ding gedaan kan worden voor
nieuwe banden wanneer de set
weer gemonteerd moet worden

● Last but not least, een realistische
berekening welke prijs voor opslag
met alles wat erbij komt kijken aan
de klant in rekening gebracht moet
worden

gebruikt worden om Bandenhotel
Nederland overal bekend te maken.
Elke dealer krijgt een eigen pagina
onder de centrale website van Ban-
denhotel Nederland, daarvoor zijn al
tachtig webpagina’s voorbereid.
“Maar we bieden ook de mogelijk-
heid onzichtbaar mee te doen. Iets
wat merkdealers nogal eens aange-

ven, dat ze wel de diensten van Ban-
denhotel Nederland willen gebrui-
ken maar niet als deelnemer naar
buiten willen treden.

Groeiende dienstverlening
Gebruik van het Bandenhotel Ne-
derland zal volledig via internet ver-
lopen. De Bandenhotel-dealer krijgt

een online beheermodule voor de
bandensets die hij inneemt en uit-
geeft, hij houdt ook weer via inter-
net contact met de centrale opslag.
Tot in de middag kunnen door 
bedrijven banden worden aange-
meld, die dan standaard de vol-
gende dag opgehaald of bezorgd
worden. Op afspraak kan het ook
sneller, uiteraard is het verder moge-
lijk vooruit in te plannen wanneer
bandensets gehaald of gebracht
moeten worden.
Hiervoor heeft Sanne Koops afspra-
ken met een transporteur, zelf zet ze
voor het bandenhotel geen trans-
portdienst op. Wielen wassen en 
balanceren kan geboden worden,
via de bandenservice naast het
hotel. “Wielen wassen is nogal 
arbeidsintensief. Het is natuurlijk
beter als je daar niet je kostbare
monteurs voor inzet. Wij kunnen
daar bijvoorbeeld een tijdelijke
kracht voor inhuren die gedurende
de wisselperiodes de eenvoudige of
grondige reiniging doet. Wordt het
aanbod groot genoeg, dan kan een
machine ingezet worden voor het
reinigen.”
Zo voorziet ze ook dat als de huidige

1.200 m2 opslaghal vol raakt, in de
buurt gemakkelijk genoeg meer
ruimte te koop is. Bij opslag hoort
inspectie van de banden, met name
op profieldiepte. Is die niet of nog
maar net voldoende, dan kan het
Bandenhotel zorgen voor vervan-
gende banden. Daarvoor zou het
Bandenhotel een eigen montage-
straat kunnen krijgen.

Uitgebreide prijskaart
Om het overzichtelijk en klantvrien-
delijk te maken hanteert Bandenho-
tel Nederland een complete menu-
kaart met prijzen voor alle afzonder-
lijke diensten. Het begint met de 
opslag, maar het transport van en
naar de opslag wordt al apart bere-
kend. Wil je dit als autobedrijf zelf
doen, dan kan dat ook. Verzekeren is
een optie, net als reinigen en balan-
ceren. Zo kan de ondernemer die
met hulp van het bandenhotel aan
automobilisten bandenopslag wil
bieden helemaal zelf bepalen exact
welke diensten hij standaard of als
optie afneemt.
“Banden en velgen schoon wegzet-
ten in de opslag is zeker aan te
raden”, zegt Koops, “je wilt de klant
niet bij de seizoenswisseling met
vuile wielen de weg op sturen. 
En het is natuurlijk voor velgen ook
niet best als ze een paar maanden in
opslag aangetast kunnen worden
door vuil dat erop zit”. Maar dat blijft
dus een keuze die de bandenhotel-
dealer zelf kan maken, om reinigen
wel of niet standaard op te nemen
in de prijs voor bandenopslag. 
Bij Bandenhotel Nederland zijn er
ook aparte prijzen voor oppervlak-
kig  reinigen van los vuil, of compleet
schoonmaken wat een stuk meer
werk is.
Uiteraard speelt hierin mee wat het
bedrijf dat de banden of velgen 
demonteert en monteert zelf kan en
wil doen, zoals reinigen, balanceren,
en het aanbieden van nieuwe ban-
den als op de gedemonteerde set
(te) weinig profiel wordt geconsta-
teerd. 
Bij het bandenhotel van Sanne
Koops kan alles, maar niets moet.
Het wachten is nu alleen tot een lan-
delijk dekkend dealernetwerk is 
opgebouwd, zodat elk autobedrijf
via dit ene adres een goede banden-
opslag met een praktische logistiek
kan regelen.

Opslag op de juiste wijze moet banden in optimale conditie houden zodat snel gewisseld kan worden
bij de seizoensovergang, zonder risico dat de band is vervormd of anderszins niet meer in goede
 conditie is.

Er moet nu een landelijk dealernetwerk ontstaan. Op deze webpagina van bandenhotelnederland.nl
zijn de beoogde tachtig plaatsen al aangegeven waar minstens een dealer moet komen.
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