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Vooralsnog hoort Autobedrijf Jans-
sen bij de meerderheid die alleen de
eigen naam groot op de gevel heeft
staan. Het bedrijf met een goed 
geoutilleerde werkplaats, zeven 
autotechnici en een renderende
autoverkoop noemt als reden voor
die keuze: “Vrijheid”. Desondanks
overweegt ondernemer Janssen
toch ook aansluiting bij een formule.
Wellicht geeft hem dat gunstiger 
inkoopvoorwaarden, maakt het lid-
maatschap het bijblijven van zijn
personeel gemakkelijker en onder-
steunt het hem in zijn automatise-
ring. Ook in zijn marktbewerking zou

hij graag hulp krijgen. Ondertussen
is Autobedrijf Janssen wel een 
gevestigde naam in de regio, en die
naam wil ondernemer Janssen graag
houden. Voor zijn bedrijf is het
daarom extra belangrijk goed te ach-
terhalen hoe gebonden het is na
aansluiting bij een formule. Wat
moet, wat mag niet en waarin mag
de ondernemer zelf zijn keuzes
maken? Uiteindelijk kies je niet voor
de beperkingen van een formule,
maar juist voor de voordelen. Dus
wil Janssen weten welke voordelen
de verschillende formules bieden en
wat de Unique Selling Points per for-

mule zijn. Als Janssen dat weet, kan
hij bedenken wat aansluiting zijn
bedrijf aan voordelen zou kunnen
bieden en dus of een garageformule
bij zijn type bedrijf past.
Natuurlijk is auto-ondernemer
Janssen ook gewoon zakenman.
Wat betekent de keuze voor één
van de garageformules concreet 
zakelijk? Wat moet Autobedrijf
Janssen betalen aan eenmalige en
maandelijkse fee? Is er een ver-
plichte afname van onderdelen, zo
ja hoe groot? Welke eisen stelt de
formule aan het exterieur en de ui-
tingen van Autobedrijf Janssen? 

En welke aan de werkplaats en het
interieur van het bedrijf? 
Veel vragen, maar verstandig van
Janssen dat hij ze vooraf stelt en
niet pas nadat hij zijn handtekening
gezet heeft. Dat vinden AD Auto-
bedrijven, Autocrew, Bosch Car Ser-
vice, Cars&Joy, CarXpert, Euro-
repar, James, MBSG, PCA, Profile 
Tyrecenter, Quick Repair Service,
Vakgarage, Vetos en VSR ook. 
Dus gaven ze graag antwoord op
de vragen van Autobedrijf Janssen.
Lees hun antwoorden mee op deze
pagina’s en bekijk de tabel met kos-
ten en verplichtingen.

Samen of alleen?
Wat hebben garageformules het autobedrijf te bieden?

De garageformule is in opkomst. Inmiddels is een derde van de Bovag onafhankelijke

 autobedrijven aangesloten bij een formule en ook dealers sluiten zich aan. Heel mooi, maar

het betekent ook dat een groot deel van de autobedrijven (nog) niet voor aansluiting bij

één van de vele garageformules kiest. Wie heeft gelijk? We gaan op onderzoek, samen met

 Autobedrijf Janssen.

www.amt.nl/november2012

Ondernemer Janssen oriënteert zich. Staat er straks een garageformule voor de naam Janssen op zijn gevel?
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zakelijke markt, leidt monteurs op
en heeft een professionele hotline
klaarstaan om te ondersteunen bij
problemen. Verder biedt de formule
naar eigen zeggen een breed pallet
aan marketingmiddelen en onder-
steuning op het gebied van bedrijfs-
voering en opleiding.
Als Autobedrijf Janssen kiest voor
BCS wordt het bedrijf bovendien 
opgenomen in regionale en natio-
nale overlegorganen: “Die onder-
steunen uitwisseling van kennis met
directe collega’s”. En ook niet onbe-
langrijk: “Autobedrijf Janssen weet
dat een minimale kwaliteitsstan-
daard niet alleen bij hem, maar ook
bij zijn collega's wordt afgedwon-
gen”. Daarnaast kan Autobedrijf
Janssen dan profiteren van collec-
tieve afspraken die exclusief voor
het BCS-netwerk worden gemaakt:
“Die maken we enerzijds op inkoop-
vlak, via BCS-Inkoop en anderzijds
via de keuze voor vaste leveranciers”.
Klinkt goed, maar voor alle duidelijk-
heid wijst Bosch er graag op dat 
Autobedrijf Janssen wel moet pas-
sen binnen het opgestelde BCS-pro-
fiel: “Dat is een instapdrempel die de
homogeniteit van het BCS-netwerk
garandeert. Daarnaast moet onder-
nemer Janssen overtuigd zijn van
het feit dat de BCS-formule een 
investering is in zijn toekomst en dat
die alleen kan renderen als hij er zelf
mee aan het werk gaat. Veel tools
zijn beschikbaar, maar om er opti-
maal gebruik van te maken, moet de
ondernemer ze zelf benutten”.

Bosch Car Service kiest
voor kwaliteit
De grootste, Bosch Car Service (BCS),
staat bovenaan in de Aumacon 
Garageformule Top-35 met 382 ves-
tigingen in Nederland. Is de formule
zo groot omdat de deelnemers al
hun vrijheid behouden? Niet echt:
“Een ondernemer die zich bij de
BCS-formule aansluit moet zich rea-
liseren dat er een pakket standaards
geïmplementeerd moet worden”,
zegt Bosch. Omdat onder meer de
website, het exterieur, de werkkle-
ding en de huisstijl van marketingui-
tingen onder die standaards vallen,
geeft dat de BCS-bedrijven een uni-
forme uitstraling. 
Verder stelt Bosch eisen aan het
kwaliteitsmanagement: “Via audits
en mystery visits wordt de naleving
gecontroleerd”. Ook de opleiding
van de medewerkers, technisch en
op managementgebied, moet op 
niveau zijn. Dan geldt er nog een
uitgebreide lijst met criteria waarin,
bijvoorbeeld, het aantal monteurs
en hefbruggen is opgenomen. Daar-
naast gaat het autobedrijf een 
samenwerkingsovereenkomst aan
met Bosch en een Bosch 1st Supplier.
Daarbij geldt een afnameverplich-
ting bij de grossier alsook een merk-
keuze voor Bosch. En de onderne-
mer mag niet aangesloten zijn bij
een andere werkplaatsformule.
Pfoe, dat is nogal wat, maar Bosch
stelt er wel iets tegenover. De for-
mule helpt bij het vermarkten van
occasions, (pechhulp, werkplaats-
garantie en Best Car Selection), 
ondersteunt het werken voor de 

“Wat is ‘vrijheid’ waard als onderne-
mer Janssen er omzet door mis-
loopt?”, vraagt Quick Repair Service
(QRS). 
Interessante vraag. “Kijk naar 
McDonald’s, het succes van een 
formule staat of valt met de herken-
baarheid en transparantie naar de
consument.”
En dus moet Autobedrijf Janssen
vrijheid inleveren: “Elke uiting met
de naam of logo van QRS verloopt
via het formulebureau. De prijzen en
aanbiedingen worden landelijk vast-
gesteld en daar dient ieder zich aan

te houden. En er is sturing op de 
uitstraling van interieur en exteri-
eur”. Bovendien: “Een overeenkomst
met QRS is een strategische keuze,
dus gaan we de samenwerking aan
voor minimaal twee jaar”.
In ruil zorgt QRS voor: “Onderschei-
dende reclame naar de consument
(de maandfee hangt af van het aan-
tal mailings), ontzorging op marke-
tinggebied, organisatieadvies voor
de werkplaats, een betere benade-
ring van oudere bouwjaren en een
positieverbetering ten opzichte van
fastfitters”.

Quick Repair Service, 
de McDonald’s onder de
 autobedrijven

TEKST: ERWIN DEN HOED

Bovag Formule Onderzoek
2011
In 2011 verscheen het tweede Bovag Formule Onderzoek. Daar-
voor vulden 296 leden van Bovag Onafhankelijke Autobedrijven
die bij een formule zijn aangesloten een uitgebreide vragenlijst
in. Dat leverde een beeld van tevreden leden, met Vakgarage op nummer 1, Bosch Car
Service op 2 en de formules van Alwaysbemobile op 3. Opvallend waren de hoge scores
voor: ‘Behoud zelfstandig ondernemerschap’. Blijkbaar is ‘te weinig vrijheid’ voor de leden
van formules geen probleem. Het volledige Bovag Formule Onderzoek 2011 zien? 
Vind het in het maanddossier op www.AMT.nl/november2012. Overigens is het Bovag-
lidmaatschap een voorwaarde voor het lidmaatschap bij vrijwel iedere formule. 
Voor meer info over de Aumacon Garageformule Top-35 zie www.aumacon.nl.

WWW.AMT.NLWWW.AMT.NL

Bosch Car Service is de
grootste in Nederland, met
382 aangesloten bedrijven.
Die populariteit dankt de
formule niet aan vrijblij-
vendheid. Er geldt een
 uitgebreide lijst kwaliteit-
standaards. Voordeel: die
worden ook afgedwongen
bij de collega-Bosch Car
Service-bedrijven.

Quick Repair Service vraagt
vrijheid in te leveren, maar
belooft er omzet voor terug.
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Autobedrijf Janssen hecht aan zijn
vrijheid. Dus daar gaat CarXpert
graag eerst op in: “CarXpert is hierin
redelijk flexibel. Uiteraard is er een
zekere vorm van uniformiteit en die-
nen de CarXperts zich aan een aantal
afspraken en regels te houden. Toch
vinden wij het belangrijk om de 

ondernemer ook zijn eigen identiteit
te laten behouden. Dus naast zijn
eigen uitstraling voert hij ook het
beeld van CarXpert. Maar het is ook
mogelijk om geheel voor de Car-
Xpert-uitstraling te kiezen. Voor 
bedrijven die geheel hun eigen iden-
titeit willen behouden bieden wij

een andere formule, namelijk Erkend
Diagnose Partner”. Wat de afname-
verplichtingen betreft: “Van de CarX-
pert wordt een bepaalde loyaliteit
verwacht ten aanzien van de auto-
materialenafname. Hiervoor worden
heldere afspraken gemaakt met de
GroupAuto grossier”. In ruil biedt
CarXpert Autobedrijf Janssen: “Een
stabiele basis. Wij ondersteunen
onze leden op het gebied van be-
drijfsvoering, marketing en techniek.
Dat doen we onder meer met een
pakket basismarketing. Daarnaast
kunnen de leden een marketingplan
op maat laten maken. Dus een plan
dat aansluit bij het individuele be-
drijf en zijn potentieel op de lokale
markt. Een ander USP is dat we voor
iedere monteur op individueel 
niveau een opleidingsplan hanteren.
Elke monteur krijgt een gratis intre-
detoets. En CarXpert biedt twee gra-
tis en twee deels ondersteunde trai-
ningsdagen per jaar”. De reden? 

“De technologische ontwikkelingen
gaan hard. Daarom is het van belang
te blijven trainen en ontwikkelen.
Dat bieden wij in de vorm van oplei-
dingen, trainingen en workshops.
Die doen wij in samenwerking met
de OE-fabrikanten en leveranciers.
Daarnaast beschikken wij over een
eigen vakschool en trainingscenter.
Zo blijven ook wij innoveren.”
Met 46 vestigingen komt CarXpert
niet verder dan een 13e plaats in de
Aumacon Top-35. Is CarXpert daar-
mee een kleine formule? Niet echt:
“De formule biedt aansluiting bij een
netwerk van bijna vijfduizend uni-
versele garagebedrijven in Europa”. 
Daarnaast kent de formule Erkend
Diagnose Partner op dit moment 
45 deelnemers. Deze formuledeel-
nemers zullen voor een groot 
gedeelte opgaan in de CarXpert Ser-
vicepartner waarmee de CarXpert-
formule uitgroeit naar ongeveer
tachtig formuledeelnemers.

CarXpert biedt stabiele basis

Techniek en training staan hoog in het vaandel bij CarXpert. Iedere autotechnicus krijgt een
 persoonlijk opleidingsplan en CarXpert beschikt over een eigen vakschool en trainingscenter.

AutoCrew, het kleinere broertje van
Bosch Car Service, is sterk in de
groei. In 2010 was Autobedrijf Ven-
derbosch uit Halle het eerste Auto-
Crew-bedrijf in Nederland. Inmiddels
zijn er al 86 AutoCrew-bedrijven. 
Belangrijke vraag, wat is het verschil
met de Bosch Car Service Formule? 
Om die te duiden eerst even de
overeenkomsten. Ook voor de Auto-
Crew-formule geldt een heel pakket
aan standaards inclusief audits en
mystery visits. En ook de andere 
criteria die voor Bosch Car Service-
bedrijven gelden, zijn voor Auto-
Crew-bedrijven van toepassing. 
De verschillen zijn subtiel. Zo eist
Bosch van een Bosch Car Service-
bedrijf minimaal drie fulltime mon-
teurs en minimaal drie hefbruggen,
terwijl een AutoCrew-bedrijf kan vol-
staan met twee. “Verder”, zegt Bosch,

“is AutoCrew een concept waarin
nog vrijheid is voor eigen onderne-
merschap”. De managementtraining
hoort voor het AutoCrew-bedrijf dan
ook niet tot de standaards.
Ook zaken als pechhulp, werkplaats-
garantie en Best Car Selection
maken niet standaard deel uit van
het AutoCrew-concept, dat zich ook
iets minder nadrukkelijk richt op de
zakelijke markt dan het Bosch Car
Service-concept. De tabel maakt de
overige verschillen inzichtelijk.
Bosch benadrukt dat ook de Auto-
Crew-kwaliteitstandaards niet alleen
bij Autobedrijf Janssen worden afge-
dwongen, maar ook bij de Auto-
Crew-collega’s. En ook voor deze for-
mule merkt Bosch op: “Veel tools zijn
beschikbaar, maar om er optimaal
gebruik van te maken, moet de on-
dernemer ze zelf benutten”.

AutoCrew is in de groei

ABC (Automotive Business Consul-
tancy) ondersteunt vier garagefor-
mules voor merkspecialisten. MBSG
is de Mercedes Benz Specialisten
Groep, PCA is de vereniging Peugeot
en Citroën-specialisten, Vetos is de
Vereniging van Toyota Specialisten
en VSR staat voor Vereniging Specia-
listen Renault. Alle vier de clubs zijn
lid van ECSA (European Car Specialist
Association) dat de belangen van
merkspecialisten in Europa behartigt.
Voor hun leden verzorgen de vier ver-
enigingen technische trainingen bij
de importeur, zodat er geen kennis-
achterstand ontstaat ten opzichte van
de dealer. Daarnaast vergemakkelij-
ken ze de online toegang tot de tech-
nische informatie van hun merken.
Verder kunnen de verenigingen veel
betekenen voor de marketing van

 Autobedrijf Janssen. Dan gaat het om
het verzorgen van een uniforme uit-
straling, van thema-, APK- en pros-
pectmailings, van advertentielay-outs,
van verkoopmateriaal en van give-
away’s. Ook nuttig: de mobiliteitspas,
aanvullende garantie en het occasion-
label. Met dat laatste staan de occasi-
ons van Autobedrijf Janssen tussen
die van de dealer op het internet.
Blijft over, de vrijheid: “In al deze
zaken heeft ieder lid de mogelijk-
heid zijn ideeën naar voren te bren-
gen. Daar wordt in de Algemene
Leden Vergadering met meerder-
heid van stemmen over beslist. 
Democratischer kan het niet”. En:
“Ieder lid is zelf verantwoordelijk
voor de mate waarin hij deelneemt
aan verenigingszaken. Geen impor-
teur die iets voorschrijft…”

Merkspecialisten MBSG, PCA,
Vetos, VSR

De verschillen tussen AutoCrew
en Bosch Car Service zijn sub-
tiel. AutoCrew biedt een fractie
meer vrijheid voor eigen onder-
nemerschap.

De vier verenigingen voor merkspecialisten
verzorgen een groot aantal activiteiten voor
hun bijna tachtig leden. De mate waarin die
deelnemen is deels hun eigen verantwoor-
delijkheid. Succes: “Onze vier verenigingen
verloren in de voorbije crisisjaren geen enkel
lid door gebrek aan rendement”.  
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Gebruikmaken van de kracht van 
samenwerken, maar toch zelfstandig
ondernemer blijven, dat is waar Pro-
file Tyrecenter in gelooft. De organi-
satie verwacht van de ondernemer
dat hij met passie en voor eigen
budget zijn regionale markt be-

werkt. Profile ondersteunt hem dan
met ICT, Inkoop, Sales en Marketing.
Bovendien profiteert hij van de ken-
nis en ondersteuning van andere 
ondernemers.
Dat stelt grenzen aan de vrijheid van
Autobedrijf Janssen: “Een Profile 

Tyrecenter-vestiging moet herken-
baar zijn voor de consument.
Daarom dient de signing in combi-
natie met de eigen naam duidelijk
zichtbaar te zijn op het pand”.
Wil Autobedrijf Janssen toetreden,
dan moet hij hyperspecialist zijn op
het gebied van banden en compleet
zijn in auto-onderhoud. Is Janssen
dat, dan profiteert hij van een reeks

voordelen: “Sterke landelijke sales,
raamcontracten met leasemaat-
schappijen en fleetowners, centraal
geregelde inkoopafspraken met
scherpe prijzen en condities, lande-
lijke en lokale marketing en commu-
nicatie”. En verder: “Toekomstge-
richte automatisering en gecentrali-
seerde training en opleidingen,
zowel technisch als commercieel
 gericht”.
De kern van dit alles: “Aansluiting bij
Profile Tyrecenter levert Autobedrijf
Janssen meer omzet, meer rende-
ment en meer gemak”.

Profile Tyrecenter: Omzet, rendement en
gemak voor de bandenspecialist

Vrijheid is het sleutelwoord voor 
ondernemer Janssen. Vakgarage
gunt hem die: “Het fijne aan Vak-
garage is dat de ondernemer ‘baas
in eigen bedrijf’ blijft, en derhalve
zijn eigen beslissingen neemt. Wel
kent Vakgarage verschillende strate-
gische partners waarmee wordt 
samengewerkt. maar die brengen
de ondernemers uitsluitend voorde-
len. Een win-winsituatie dus”.
Concreet: “Vakgarage biedt full
 service. Dat staat voor: eigen huis-
stijl, uitstekende inkoopcondities,
uitgebreide marketing, training,

technische ondersteuning, garage-
management/boekhoudsystemen,
verzekeringen, financieringen,
 Vakplan kwaliteitsmeting en nog
veel meer”.
En Vakgarage is onafhankelijk: 
“Andere full-service formules zijn 
eigendom van een onderdelenmerk
of -importeur. De formule Vakgarage
is eigendom van Stichting Vakga-
rage en is enkel en alleen van en
voor de franchisenemers, bij Vakga-
rage staan de belangen van de on-
dernemers centraal en die gaan veel
verder dan alleen onderdelen”.
Vakgarage heet Autobedrijf Janssen
graag welkom: “Autobedrijf Janssen
zou een hele goede potentiële Vak-
garage zijn. Zowel goede universele
autobedrijven als ex-dealers kunnen
zich bij Vakgarage aansluiten. 
De belangrijkste factor is de onder-
nemer zelf, dat moet een echte 
ondernemer zijn die graag deel wil
uitmaken van een echte onderne-
mersformule”.

Vakgarage: full-service en
 onafhankelijk

AD Autobedrijven kent de proble-
men van bedrijven als Autobedrijf
Janssen: “U heeft een professioneel
autobedrijf. Uw zelfstandigheid is u
heilig. Maar u sluit uw ogen niet voor
de ontwikkelingen in de branche.
Zoals de trend naar kleinere auto’s
met minder marge. Langere onder-
houdsintervallen. Meer concurrentie.
U en uw collega’s vissen in een vijver
die steeds leger raakt”.
Behalve problemen ziet AD ook 
oplossingen: “Zou het niet mooi zijn
als u kon profiteren van de voorde-
len van een grote organisatie, met
de uitstraling van servicegerichte
vakspecialist, zonder daarbij uw
unieke karakter op te geven? 
Dat kan met de AD Autobedrijf-
formule: een krachtig, internationaal
samenwerkingsverband van bijna
drieduizend zelfstandig opererende
autobedrijven in zeventien Europese
landen.” AD Autobedrijven somt een
reeks voordelen voor Autobedrijf
Janssen op: 

“Zelfstandig ondernemen binnen
een slagvaardig samenwerkingsver-
band. 
Herkenbare uitstraling van
 servicegerichte vakspecialist.
Aanbieden van 24 maanden
 garantie op delen en arbeidsloon
Beschikken over effectieve
 marketing en communicatie.
Scherpe internationale
 inkoopvoordelen.
Landelijke en lokale
 marketingactiviteiten.
Landelijke meetings en regionale
events.
Professionele trainingen en
 opleidingen”.
AD Autobedrijven noemt de autobe-
drijven als Janssen ‘Local Heroes’. 
Dat begrip kennen we uit de Bovag-
toekomstvisie 2020. Het zijn specia-
listen die de consument in zijn di-
recte omgeving van dienst zijn met
zijn auto en alle dienstverlening
daaromheen. Die ‘Local Heroes’ wil
AD Autobedrijven graag ontzorgen.

AD Autobedrijf: 
Local Heroes united

Profile Tyrecenter stelt eisen. Maar is Janssen een ondernemer met passie, dan staan daar mooie re-
sultaten tegenover.

“Achter de Vakgarage-huisstijl blijft de onder-
nemer baas in eigen huis”, verzekert de onaf-
hankelijke Stichting Vakgarage. AD Autobedrijf Ter Horst, één van de 174 Local  Heroes die AD ontzorgt.
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“Zelfstandige ondernemers, blijven
altijd zelfstandig”, zegt James Auto &
Service. “Ook hun opgebouwde naam
en identiteit blijven volledig gewaar-
borgd. Dat is de kracht van James en
de kernwaarde voor het retailcon-
cept. Het is een franchiseformule die
de kracht van zelfstandig onderne-
merschap combineert met de kracht
van ervaring en naamsbekendheid.”
James verwacht dat ondernemer
Janssen zich thuis voelt bij James
Auto & Service als hij dezelfde kern-
waarden onderschrijft. Welke dat
zijn: “Servicegericht zijn is de belang-
rijkste, gevolgd door merkonafhan-
kelijkheid en zorg voor het milieu.
Daarnaast is de ondernemer altijd
bereikbaar en werkt transparant.
Mensvriendelijkheid en in het bij-
zonder vrouwvriendelijkheid staan
hoog in het vaandel”.
James maakt die kernwaarden graag
concreet: “James Auto & Service
biedt persoonlijke service, korte
wachttijden en scherpe tarieven.
Daardoor weet de consument ons te
vinden voor onderhoud, reparatie,
banden, APK en occasions”.
En net als de andere vestigingen zal
ook James Auto & Service Janssen
excellente service moeten bieden.
Daarom bekijkt de James-organisa-

“Eurorepar Autoservice is bij uitstek
geschikt voor de ondernemende 
garagist die meerdere merken wil
bedienen en daarvoor technische
ondersteuning, marketingslagkracht

en inkoopvoordeel zoekt”, zegt
Remco Schoenmaker namens Euro-
repar Autoservice. Hij garandeert
Autobedrijf Janssen zijn vrijheid: “De
ondernemer blijft volledig zelfstan-

dig en  profiteert van een brede 
ondersteuning. We merken dat dit
de ondernemende garagist aan-
spreekt. Deelnemers profiteren van
voordelige inkoop van universele
OEM-onderdelen, uitgebreide tech-
nische ondersteuning, trainings-
mogelijkheden, een eigen marke-
tingbudget en meer. Ook contractu-
eel behoudt ondernemer Janssen
vrijheid. Hij zit niet jarenlang vast,
maar heeft een contract met een
opzegtermijn van zes maanden”.
Schoenmaker somt meer Eurorepar-
voordelen op: 
“Brede technische kennis met uitge-
breide trainingsmogelijkheden. 
Seizoengebonden campagnes, een
eigen Eurorepar-website en een vrij
te besteden marketingbudget van 
€ 1.000,- met uitingen op maat.

Voordelige inkoop van universele
onderdelen voor meer dan dertig
automerken, van diagnoseappara-
tuur, werkplaatssoftware, gereed-
schap, kleding, diensten zoals verze-
keringen en binnenkort ook pech-
hulp”. Klinkt goed, maar Schoenma-
ker wijst erop dat het concept niet
voor iedere ondernemer geschikt is:
“Het concept geeft veel vrijheid, en
die moet je als deelnemend garagist
wel kunnen pakken. We begeleiden
nieuwe deelnemers professioneel
maar nemen ze niet aan het handje”.
Als het klikt, leidt dat tot mooie 
resultaten: “Neem Werner Krispin
van Garage Autoweerd Utrecht die
recent een Eurorepar Ladies Night
geheel naar zijn hand zette en via
zijn Facebook-pagina omtoverde tot
een ware beleving”.

Janssen genereert meer omzet”.
Als voorbeeldbedrijf noemt James
Bovag-Autobedrijf van het Jaar-fina-
list Dennis van Altena in Hilversum:
“Deze vestiging bevat alle laatste 
innovaties en uitstralingselementen,
in combinatie met ruimtelijkheid,
gastvrijheid en het perfecte auto-
onderhoud. Dit is de perfecte
James-vestiging”.

tie of Autobedrijf Janssen voldoet
aan de voorwaarden op gebied van
locatie, receptie, wachtruimte, markt-
potentieel, technische bekwaamheid
en aantal werkplekken. 
Is dat allemaal oké, dan garandeert
James veel voordelen: “Uitgebreide
ondernemerssupport, efficiëntie
door internationale inkoop, aan-
trekkelijk lease & fleet-contract voor

de zakelijke markt en marketing- en
communicatietools voor de particu-
liere markt. Andere zaken waar
Janssen van profiteert zijn de verre-
gaande automatiseringsmogelijk-
heden, het kwaliteitsmanagement,
PR-ondersteuning, constante inno-
vatie en de landelijke naamsbe-
kendheid en samenwerking”. 
Belangrijkste voordeel: “Autobedrijf

James: Zelfstandig ondernemerschap,  ervaring en
 naamsbekendheid

De ondernemer runt zijn zaak, Eurorepar ondersteunt

Eurorepar is een nieuwe ambitieuze formule voor de ondernemende garagist.

Voorbeeldwerkplaats in: “de perfecte
James-vestiging”, James Auto & Service
van Altena in  Hilversum”.
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Garageformule Startfee Maandfee Omzeteis Afnameverplichting Overig 

* bron Bovag formule-onderzoek 2011

Garageformules en verplichtingen

Bosch Car Service

AutoCrew

CarXpert

AD Autobedrijf

Vakgarage

James

Eurorepar

Cars&Joy

Quick Repair Service

Profile Tyrecenter

Vetos

PCA

€ 1.130,- plus minimale buiten-
uitstraling: € 1.935,- 

€ 513,- plus minimale buiten-
uitstraling € 1.089,- 

€ 995,- incl introductiepakket 

€ 965,- incl. startpakket/
lichtbak
€ 1.500,- * 

€ 4.000,-

€ 1.500,- incl. signalering
 exterieur, website en fotografie

Circa € 4.000,- 

€ 4.000,-

€ 209,- 

€ 170,- 

€ 250,- 

€ 185,- inclusief APK mailing
van € 80,-
€ 336,- *

Wordt besproken in
 vervolgtraject

€ 389,- incl. technische onder-
steuning, training en marketing
€ 250,- sales en/of € 250,-
 aftersales
€ 350,- tot € 675,- incl. mini-
maal 200 APK mailingkaarten
Wordt besproken in
 vervolgtraject

€ 4.000,- per jaar inclusief alle
materialen, kennis en intranet
€ 3.500,- per jaar inclusief alle
materialen, kennis en intranet

€ 20.000,- per
monteur 

€ 20.000,- per
monteur 

€ 20.000,- per
monteur

€ 6.650,- per monteur

€ 5.000,- per monteur

In overleg met GroupAuto-
grossier 

€ 40.000,- per monteur

Geen verplichte volumeafname

Eurorepar-deelnemers gebrui-
ken Eurorepar-onderdelen.
Afname onderdelen via geli-
eerde grossier
Minimaal 70% onderdelen via
gerelateerde grossier
Inkoop grotendeels via aange-
geven kanalen

KTS 5 of 6 diagnosetoestel incl. software, 
3 hefbruggen APK apparatuur, bij vervanging
werkplaatsapparatuur: Bosch  
KTS 5 of 6 diagnosetoestel incl. software, 
2 hefbruggen APK apparatuur, bij vervanging
werkplaatsapparatuur: Bosch  
o.a. de wil om het technisch niveau op peil te
houden, minimaal 2 monteurs, aparte
 wachtruimte voor klanten 
Gevelindicatie gemiddeld € 1.600,- 

Vakgarage-huisstijl op het pand, meedoen aan
krant, DM activiteiten en internet, zelf APK uit-
voeren, minimaal 2 monteurs 
Servicestandaards, o.a. haal-en-brengservice
zakelijk gereden auto's. Inkoopkanalen en
 signing in overleg. 
Opzegtermijn contract: 6 maanden. 

Voorwaarden aan: uitstraling, werkplaats goed
geoutilleerd, minimaal 2 monteurs. 

Huisstijl binnen en buiten, werkplaats
minimaal 4 werkplekken, bandenapparatuur,
magazijnruimte 

“De eerste gesprekken met Autobe-
drijf Janssen gaan niet over kortin-
gen”, zegt Cars&Joy. “Eerst moet

 ondernemer Janssen weten of het
Cars&Joy merk bij hem past.”
 Gelukkig vertelt Cars&Joy meer

over de filosofie van het merk:
“Een Cars&Joy-partner is ervan
overtuigd dat een klant, die zijn
vertrouwen geeft bij de aankoop
van een auto, die auto ook in 
onderhoud wil geven bij dit auto-
bedrijf. Dus, niet stunten met de
laagste prijs, maar verkoop op basis
van reële prijzen en goed CRM-
beleid. Daarbij is de ondernemer
leidend en ondersteunt Cars&Joy
met marketing, personeelsbeleid,
strategie en marktbewerking”.
Als Autobedrijf Janssen die filosofie
onderschrijft, is nog niet zeker
of het bedrijf Cars&Joy-partner
kan worden: “In verband met de
 exclusieve rendabele rayons die we
hanteren en om zijn groeiperspec-
tief te bepalen, moeten we eerst
weten waar Autobedrijf Janssen
gevestigd is en hoeveel auto’s hij
verkoopt”.

Eenmaal Cars&Joy-partner profiteert
Autobedrijf Janssen onder meer van:
“Collectieve inkoop van gebruikte
auto’s. 
Aanbieden van financiële dienstver-
lening (Cars&Joy heeft een eigen
AFM-vergunning).
Strategische planning op basis van
businessplan (o.a.: Inventariseren
marktpotentiëlen en vaststellen van
het ideaal assortiment gebruikte
 auto’s).
Trainingsprogramma voor 
commercie, management en 
technici.
Inkoopvoordeel op onderdelen en
banden.
Exclusief rayon van minimaal dertig-
duizend inwoners”. 
Behalve universele bedrijven verwel-
komt Cars&Joy ook graag (ex)dealers
en leasemaatschappijen die direct
willen retailen als partner.

Past Autobedrijf Janssen bij Cars&Joy?

Cars&Joy bepaalt het ideale assortiment gebruikte auto’s voor Autobedrijf Janssen. 
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