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 De afgelopen twaalf jaar is het 
aandeel auto’s ouder dan twaalf jaar 
gegroeid van 18,5 naar 29 procent. 
Dat betekent dat er begin dit jaar 
al 1.967.204 voertuigen twaalf jaar 
of ouder waren. Auto’s hebben een 
langere levensduur, dat merken 
de auto-importeurs ook. Steeds 
meer merken spelen daar op in 
door speciale tarieven te hanteren 

voor oudere auto’s. Op die manier 
komen er ook oudere auto’s in de 
dealerwerkplaats. Ford noemt dat 
Service Pitstop. De dealer onder-
houdt oudere auto’s voor een vaste 
prijs van 125 euro. Voor dat bedrag 
voert de Ford-dealer een oliewissel 
uit en controleert de auto op 45 
punten. Eventueel kan een APK toe-
gevoegd worden. Service Pitstop is 
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beschikbaar voor Fords van vijf jaar 
of ouder.
Ook Volkswagen richt zich op 
oudere Volkswagens met vaste 
onderhoudsprijzen. Voor de Polo 
6N, de Golf III en IV, de Bora en de 
Passat 3B adverteert Volkswagen 
met scherpe vanafprijzen voor een 
onderhoudsbeurt en slijtagedelen. 
Bovendien krijgen consumenten 
mobiliteitsgarantie via VW. BMW 
heeft de zogenoemde Value Ser-
vice. Deze richt zich op de 1-, 3- en 
5 Serie uit de jaren 2003 tot en met 
2007. Het is dus duidelijk dat de 
merkorganisaties zich inspannen 
om klanten met oudere auto’s te 
trekken en te behouden. 
 Opel biedt de Budgetbeurt aan. 
Deze onderhoudsbeurt is voor 
Opels van zeven jaar of ouder. En 
Opel adverteert met de ‘10+ beurt’. 
Consumenten krijgen 
20 procent korting op onder-
delen en arbeidsloon bij Opels 
van tien jaar of ouder. Opel levert 
ook groene delen. Die leveren niet 
alleen een voordeel op materiaal- 
en milieugebied, maar zorgen ook 
voor lagere kosten. Met de term 
Eco-onderdelen biedt Opel de 
fabrieksgereviseerde delen aan. 

Offi  ciële Opel-reparateurs kunnen 
delen die bij reparatie of onder-
houd worden vervangen, aan-
bieden voor hergebruik. Het gaat 
vooral om grotere componenten 
zoals startmotoren, generatoren, 
aircopompen en cilinderkoppen. 
Ook elektronica, zoals radio- en 
navigatiesystemen, is geschikt voor 
hergebruik. Opel verzamelt deze in 
een Europees centrum. Daar volgt 
een controle of de onderdelen 
daadwerkelijk hergebruikt kunnen 
worden. Vanuit het centrum stuurt 
Opel de delen terug naar de toele-
verancier, waar de remanu-
facturing plaatsvindt. De gerevi-
seerde onderdelen zijn gelijkwaar-
dig aan nieuwe, dus geeft Opel 
twee jaar garantie. 
   
 Onderdelen via de grossier 
 Universele autobedrijven bestel-
len hun onderdelen voornamelijk 
via de grossier. Het bestellen van 
gebruikte onderdelen kan ook via 
de grossier. Mijngrossier.nl biedt via 
de website gereviseerde stuurpom-
pen, stuurhuizen, stuurkolommen, 
cilinderkoppen, motoren, versnel-
lingsbakken en turbo’s aan. De pro-
ducten dragen de naam Approved 

Bij een defecte turbo kan er gekozen worden uit een nieuwe, een gebruikte of een gereviseerde 
turbo. Er zijn verschillende manieren om de kosten voor de klant te drukken.

Zo drukt u de rekening voor de klant

Kosten besparen met 
alternatieve onderdelen
De leeftijd van het Nederlandse wagenpark 

stijgt. Tegelijkertijd neemt de complexiteit 

van moderne auto’s toe. Als er iets defect 

gaat, kunnen de kosten hoog oplopen. 

In deze zware economische tijden kijkt de 

consument kritisch naar de reparatiekosten. 

Hoe kan het garagebedrijf een reparatie voor 

een scherpe prijs aanbieden en er zelf nog 

iets aan overhouden?
Een nieuwe versnellingsbak? Repareren kan ook met Approved Green. Approved Green staat voor 
hergebruik, beschikbaarheid, kwaliteit, garantie en dat voor een scherpe prijs. Via Mijngrossier.nl 
zijn deze gereviseerde producten leverbaar.
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Kosten besparen met de 
Citroën- en Peugeot-specialist
Bart Ebben is 35 jaar geleden 
begonnen als Citroën DS-specialist. 
Langzamerhand richtte hij zich 
op alle modellen van Citroën en 
sinds tien jaar richt Ebben zich 
als PSA-specialist ook op Peu-
geot. In totaal heeft het bedrijf 
twintig medewerkers, waarvan 
er vijftien betrokken zijn bij de 
onderdelenhandel. De overige vijf 
zijn werkzaam in het autobedrijf 
van Ebben. Vanuit de hele wereld 
neemt het bedrijf bestellingen 
aan. Dat is niet zo vreemd, want 
de verkochte onderdelen kosten 
maar grofweg de helft van de 
nieuwprijs. “Klanten stellen vaak 
de vraag of de onderdelen niet van 
een schadeauto afkomstig zijn. 
Dat zijn ze vaak wel, maar als een 
auto linksvoor schade heeft, zijn 
de onderdelen aan de andere kant 
meestal nog perfect. Sommige 
onderdelen komen van zo goed 
als nieuwe auto´s. Maar zonder 
schadeauto´s is het op een legale 
manier onmogelijk om aan jonge 
gebruikte auto´s en onderdelen te 
komen”, zegt eigenaar Bart Ebben. 
“Op dit moment hebben we 65.000 
onderdelen op voorraad. Alle 
delen liggen op schappen en zijn 
voorzien van een barcode. Alles 
ligt netjes opgeslagen, maar wel 

volledig door elkaar. Ons automa-
tiseringssysteem vertelt precies 
wat waar ligt. Met dat systeem zijn 
we vijftien jaar geleden begonnen, 
want je wilt niet alleen weten waar 
alle onderdelen liggen, maar ook 
voor welke auto de onderdelen 
geschikt zijn. Eén medewerker is 
fulltime bezig met het zoeken van 
overeenkomsten tussen de onder-
delen en het aanvullen van onze 
onderdelendatabase. Startmotoren 
van PSA vertonen vaak gelijkenis-
sen, toch gebruiken de Fransen er 
veel verschillende onderdeelnum-
mers voor. Wij kunnen soms de 
dealers helpen om tot het juiste 
onderdeel te komen. 
Af en toe kopen we partijen nieu-
we onderdelen op die bij dealers 
zijn blijven liggen. Weggooien is 
slecht voor het milieu, wij kunnen 
ze alsnog op de juiste plaats inzet-
ten”, zegt Ebben.  

Vraag motoren neemt toe
Dat het nu crisis is, wil niet per 
se zeggen dat er meer gebruikte 
onderdelen verkocht worden. 
Ebben: “Er worden minder grote 
auto’s verkocht, dus de kans dat 
wij die auto’s binnen krijgen, 
neemt af. Daarnaast rijden mensen 
nu langer door met hun auto en ze 

stellen onderhoud uit. We merken 
daarom dat de vraag naar motoren 
en versnellingsbakken toeneemt. 
Als een auto in de werkplaats 
aangeboden wordt, merken we dat 
er heel veel meer moet gebeuren 
dan alleen olie verversen en een 
nieuw oliefi lter monteren.” Met de 
opgeslagen onderdelen kan Ebben 
aan 72 procent van alle aanvragen 
voldoen: “Dat lijkt weinig, maar als 
je bedenkt dat bij een universeel 
demontagebedrijf het percentage 
ongeveer 20 procent is, weet je dat 
wij het heel goed doen. 
Een 100 procent score is vrijwel 
onmogelijk doordat bijvoorbeeld 
specifi eke interieurdelen erg 
lastig zijn. Een stoel is in heel veel 
verschillende kleuren en met 
verschillende motieven leverbaar. 
De kans dat wij de juiste stoel heb-
ben staan is klein, ook plaatwerk in 
de juiste kleur lukt natuurlijk niet 
altijd. We houden wel exact bij 
waar vraag naar is. Alle zoekop-
drachten die onze verkopers doen, 
worden opgeslagen. Zo signaleren 
wij het ook direct als er onderdelen 
in backorder staan, en kunnen daar 
op inspelen. Op ons buitenterrein 
staan de voertuigen klaar voor 
demontage. Onze medewerkers 
inventariseren welke onderdelen 
er nog geschikt zijn en kijken waar 
vraag naar is. Het kan dus best 
zijn dat we wel de linker buiten-
spiegel van een auto demonteren 
en de rechter laten zitten. Als een 
onderdeel onverkoopbaar is, is het 
demonteren ervan ook verspilling. 
Wat er na een halfj aar nog rest van 
een voertuig, gaat door de shred-
der en naar de PST-fabriek in Tiel. 
Daar wordt er verder voor gezorgd 
dat in totaal 85 procent van de 
grondstoff en wordt gerecycled”.

Kwaliteitsgarantie
Dat een onderdeel gebruikt is, 
zegt niets over de duurzaamheid. 
Standaard geeft Bart Ebben drie 

maanden garantie op de geleverde 
onderdelen, naar wens kan dit 
verlengd worden tot levenslang. 
De onderdelen van Bart Ebben 
worden beoordeeld via een kwalifi -
catiesysteem. De A-status betekent 
dat een onderdeel maximaal 
50.000 km oud is, de B-status dat 
een onderdeel tussen de 50.000 
en 100.000 km oud is, enzovoorts. 
Ook het plaatwerk wordt gecontro-
leerd. Als dit schade heeft, geeft 
de specialist de grootte van de 
schade aan in creditcardformaat. 
“Iedereen weet hoe groot een 
creditcard is. Als een klant een 
portier wil bestellen en weet dat er 
een deuk of kras in zit ter grootte 
van vier creditcards, weet hij wat 
hij bestelt”, zegt Ebben.
Onderdelen die Bart Ebben de-
monteert, ondergaan een grondige 
controle: “Om te beginnen slopen 
we niets, maar demonteren we 
onderdelen. De medewerker die 
dat doet, controleert de onderde-
len voor de eerste keer. Gedemon-
teerde onderdelen worden daarna 
in een aparte ruimte geïnspecteerd 
door een andere medewerker 
en in de computer ingevoerd, 
inclusief foto’s. Op het moment 
dat een onderdeel verkocht wordt, 
controleren we het nog een keer. 
Als onderdelen toch defect blijken 

Bart Ebben verkoopt niet alleen onderdelen, 
maar ook plaatwerk. Leveren in exact de juiste 
kleur is natuurlijk niet altijd mogelijk. Dat 
maakt het succespercentage van 72 procent 
des te indrukwekkender.

Bij Bart Ebben liggen de aandrijfassen netjes opgeslagen. Medewerkers controleren de onderde-
len drie keer voordat ze verkocht worden. >

 TEKST: PAUL JANSSEN 
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Carpartsdirect.nl laat consumenten aan de hand van het kenteken onderdelen bestellen. 
Carpartsdirect.nl werkt aan een netwerk van montagepartners om de delen te laten monteren.

Velgenhuis.nl is online begonnen met de verkoop van banden en wielen. Sinds kort heeft het 
bedrijf een fi liaal waar consumenten en autobedrijven terecht kunnen.

REVISIE EN GEBRUIKTE ONDERDELEN THEMATHEMA

Green. Het zijn nieuwe, gereviseerde 
of jong gebruikte (tot 50.000 km) 
onderdelen die kwalitatief vergelijk-
baar zijn met andere vervangings-
delen. De producten zijn afkomstig 
van voorloopauto’s of testauto’s. Bij 
revisies past het revisiebedrijf soms 
modifi caties toe, waardoor in som-
mige gevallen zelfs betere produc-
ten ontstaan. Het vinden van deze 
onderdelen kan via het kenteken 
op Mijngrossier.nl. In 2009 startte 
het concept met als doelstelling het 
leveren van voordelige mobiliteit 
en kwaliteitsonderdelen tegen een 
lagere prijs. In 2012 is de vraag naar 
Approved Green met 40 procent 
gestegen. Via de grossier zijn ook 
andere alternatieven te bestellen. 
Onderdelenleveranciers zoals Valeo 
en SKF hebben speciale product-

lijnen voor oudere auto’s. Volgens 
SKF zijn consumenten niet bereid 
veel geld uit te geven aan een auto 
die relatief weinig waard is. SKF 
verlaagde daarom recent de prijzen 
van wiellagers voor oudere autoty-
pes met 30 procent. De wiellagers 
zijn verkrijgbaar voor onder meer 
de Peugeot 106, Ford Escort, Fiesta, 
BMW 3-serie E36, Fiat Punto, Nissan 
Micra, Toyota Corolla, Audi 80, 90 en 
100 en VW Caddy, Golf, Jetta, Passat 
en Polo.   Valeo biedt producten in 
de zogenoemde Classic-lijn aan. 
Daaronder vallen startmotoren, 
dynamo’s en radiateuren. Met deze 
lijn kunnen consumenten voor een 
laag bedrag een hoogwaardig pro-
duct aanschaff en. Net als bij SKF zijn 
de producten van Valeo 30 procent 
goedkoper. Valeo geeft wel aan waar 

het prijsverschil bij de radiateuren 
vandaan komt. Classic-radiateuren 
zijn qua design, materiaal en 
constructie gelijk aan de Premium-
radiateuren. Maar doordat ze buiten 
Europa worden geproduceerd en 
minder intensief getest zijn, is een 
lagere prijs mogelijk. Desondanks 
geeft Valeo een levensduur van 
minimaal 60.000 km op. Met het as-
sortiment van Valeo dekt het bedrijf 
75 procent en de top twintig van het 
wagenpark van tien jaar en ouder af. 
Valeo levert ook een vervanger voor 
het tweemassavliegwiel. De 4P kit 
heeft een koppelingsplaat met een 
torsietrillingsdemper die een veel 
grotere hoekverdraaiing aan kan 
dan een standaard koppelingsplaat. 
Meer over dit alternatief staat in ons 
maanddossier. 

   Onderdelen via internet 
 Behalve bij de grossier kan onder-
delen bestellen ook bij een inter-
netwinkel. Het aantal productaan-
bieders op internet is de afgelopen 
jaren enorm gestegen. Sommigen 
richten zich specifi ek op consu-
menten, want die gaan zelf op zoek 
naar goedkopere alternatieven voor 
reparatie en onderhoud. Ook voor 
consumenten die zelf nauwelijks 
autotechnische kennis hebben, zijn 
er sites te vinden. Door middel van 
het kenteken is via de meeste on-
derdelensites namelijk eenvoudig 
te achterhalen welke onderdelen er 
nodig zijn. Carpartsdirect.nl biedt 
instructies aan op de website voor 
het vervangen van onderdelen. 
Daarnaast bieden onderdelen-
leveranciers ook instructies en 

te zijn, kunnen we deze repareren 
of reviseren. Dat doen we soms zelf, 
maar we besteden ook werkzaam-
heden uit aan derden. Alles wat we 
op voorraad hebben en iemand 
voor 16.00 uur bestelt, heeft hij de 
volgende dag in huis.”

Juiste delen bestellen
De verkoop van de onderdelen 
verloopt via de website of tele-
fonisch. Er zijn vier medewerkers 
bereikbaar om bestellingen aan te 
nemen. Bij Bart Ebben zoeken de 
medewerkers de juiste onderdelen 

aan de hand van het chassisnum-
mer. “Soms bellen mensen met de 
mededeling dat ze een startmotor 
voor een blauwe auto zoeken”, 
zegt Ebben. “Daar kun je natuurlijk 
helemaal niets mee. Gelukkig heb-
ben wij al onze producten zo aan 
elkaar gekoppeld dat we bijvoor-
beeld weten dat een onderdeel 
van een 306 ook op een Saxo past. 
Omdat we foto’s toevoegen, is het 
makkelijker te controleren of de 
klant het juiste product bestelt. 
Als we stekkers verkopen, vragen 
we klanten altijd een foto op te 

sturen, dan weten we zeker dat ze 
het juiste onderdeel krijgen.”
Bart Ebben heeft er bewust voor 
gekozen om zich niet aan te mel-
den op de website onderdelenlijn.
nl. “Op die site staan ook bedrijven 
die anders zaken doen dan wij. We 
houden de verkoop dus zelf onder 
controle met onze eigen middelen. 
We werken op dit moment aan 
een geavanceerde onderdelen-
zoekfunctie op onze website”, zegt 
Peter van der Sluis, marketing-
medewerker bij Bart Ebben.
Bart Ebben verwacht dat de markt 

voor gebruikte onderdelen gaat 
groeien: “In Zweden zijn auto-
bedrijven al verplicht om bij het 
vervangen van onderdelen eerst 
op zoek te gaan naar gebruikte 
onderdelen. Alleen als deze echt 
niet leverbaar zijn, mogen ze 
nieuwe onderdelen aanschaff en. 
Er zijn daar ook afspraken gemaakt 
tussen verzekeraars en demonta-
gebedrijven. Verzekeraars geven 
hun auto’s aan demontagebedrij-
ven en besparen daarmee kosten 
door het gebruik van gebruikte 
onderdelen.”

...‘Kosten besparen met de Citroën- en Peugeot-specialist’
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Originele VAG-onderdelen voor iedereen
Hoff manCarparts.com is een 
onderdelendistributeur die zich 
richt op de wereldwijde distributie 
van VAG-onderdelen. Eigenaar Paul 
Hoff man vertelt over zijn succes: 
“Het idee is ontstaan nadat ik er 
achter kwam dat veel onderdelen 
niet gebruikt worden. Stel: een 
Seat-dealer in Nederland bestelt 
een beige dashboardkastje voor 
een Toledo. Maar als de klant het 
product niet meer op komt halen, 
dan blijft het kastje misschien wel 
twee jaar ongebruikt in het maga-
zijn liggen. Uiteindelijk verdwijnen 
de producten uit het magazijn en 
worden gesloopt of vernietigd. 
Dat betekent dat er eerst energie 
is gestoken in de productie en het 
daarna voor niets geweest blijkt 
te zijn. En stel dat een autobedrijf 
in Madrid een paar weken later op 
zoek is naar een beige dashboard-
kastje voor een Toledo, dan moet 
er weer opnieuw een onderdeel 
geproduceerd worden. Dat moet 
anders. Mijn idee is om vraag en 

aanbod bij elkaar te brengen. 
Ik bestel wereldwijd VAG-produc-
ten en haal ze naar Nederland. 
In Apeldoorn liggen op dit moment 
125.000 originele onderdelen op 
voorraad. Het betreft zowel on-
derdelen als carrosseriedelen van 
alle bouwjaren. Alle producten zijn 
gecontroleerd, gewogen, gemeten 
en professioneel gefotografeerd. 
De klant kan online aan de hand 
van het originele artikelnummer 
de voorraad bekijken.” Omdat de 
maten en gewichten bekend zijn, is 
het systeem in staat ook meteen de 
verzendkosten te tonen. Als produc-
ten voor 15.00 uur besteld worden, 
heeft de klant ze de volgende dag 
in huis. Hoff manCarparts.com richt 
zich niet alleen op Nederland, maar 
ook op buitenlandse klanten. De site 
is daarom in zeven talen beschik-
baar. Het logistieke proces van 
Hoff manCarparts.com is in staat om 
producten wereldwijd te verzenden. 
Een levertijd van twee dagen is voor 
de meeste buitenlandse klanten 

geen probleem. In het buitenland 
is de levering van onderdelen 
niet altijd zo goed geregeld als in 
Nederland. De afstanden tussen de 
garages zijn groter en vijf keer per 
dag leveren zit er dan niet in.

60 procent korting
Hoff man wil groeien naar een 
half miljoen artikelen. Om de 
doorloopsnelheid erin te houden, 
biedt het bedrijf de producten aan 
met 60 procent korting tegenover 
de bruto ETKA-prijs. Hoff man is 
niet bang dat hij gaat concurreren 
met de dealer: “Wat ik heb liggen, 
is beschikbaar. Ik krijg wel eens de 
vraag of ik ook aan andere onder-
delen kan komen. Het antwoord is 
nee. Na een paar weken mis-
schien wel. Het is een alternatieve 
manier om onderdelenvoorraden 
te beperken, niet om te concur-
reren met de dealer of grossiers”. 
Ook particulieren kunnen op de 
site terecht. “De doelgroep is 

diegene die op zoek is naar dat 
ene onderdeel. Wij verzorgen alles 
tot in de puntjes, zodat de klant 
weet wat hij ontvangt. Omdat we 
met de originele onderdeelnum-
mers werken, komen verkeerde 
bestellingen nauwelijks voor. En 
als een klant niet tevreden is, mag 
hij het product binnen 21 dagen 
terug sturen. Wij geven uiteraard 
garantie op de producten. We zijn 
nu een paar maanden bezig en het 
blijkt dat werkelijk alles verkocht 
wordt. In begin hoopte ik dat 
alle producten verkocht zouden 
worden en niet alleen de licht-
metalen wielen, DVD-systemen en 
RS6-logo’s. Het autobedrijf kan er 
ook zijn voordeel uit halen. 
Het zou natuurlijk eerst bij ons 
kunnen kijken of het product lever-
baar is, voordat het naar de dealer 
gaat. Want alleen op die manier 
dring je de productie van nieuwe 
onderdelen terug en ontstaat er 
minder afval”, zegt Hoff man.

Hoff manCarparts.com levert originele VAG-onderdelen. Zoeken kan eenvoudig op het originele 
onderdeelnummer.

In Apeldoorn liggen 125.000 VAG-producten op voorraad. Hoff manCarparts.com wil verder groeien 
naar een half miljoen onderdelen.

video’s aan via internet. Maar het 
vervangen van een schokdemper 
of koppeling is niet voor iedereen 
weggelegd. Carpartsdirect.nl heeft 
onderzoek gedaan, waaruit blijkt 
dat 46 procent van de klanten de 
bestelde onderdelen graag door 
een autotechnicus wil laten monte-
ren. Daarom bouwt Carpartsdirect.

nl een netwerk van montagepart-
ners op. Op 1 januari verschijnt een 
zoekmodule op de website. Via de 
Bestegarage.nl zijn ook al garages 
te vinden die door de klant mee-
gebrachte onderdelen monteert. 
De eerste montagepartners van 
Carpartsdirect.nl zijn bekend. 
Autobedrijf Bot uit Vlaardingen 

is ook aangesloten bij trekhaken-
specialist.nl, bandenconcurrent.
nl en ikwilbanden.nl. Bot zegt: “De 
klanten uit de buurt die we zo bin-
nenkrijgen, zet ik in ons klanten-
bestand. Zo krijgen ze automatisch 
onze APK- en andere mailings en 
hebben we geen klagen over de 
vulling van de werkplaats”. 

   Online, offl  ine of allebei? 
 Dat het bestellen van onderde-
len via internet een succes is en 
kansen biedt, bewijst Velgenhuis.
nl. Maurits van de Ven (23) is een 
van de initiatiefnemers. “Veel be-
drijven maken de stap van offline 
naar online, maar het openen van 
een offlinevestiging naast een 
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Op zoek naar meerdere onderdelen? Via Sloopautozoeker.nl is het mogelijk om vergelijkbare auto’s 
bij demontagebedrijven in de buurt te vinden.

REVISIE EN GEBRUIKTE ONDERDELEN THEMATHEMA

 WWW.AMT.NL

Reviseren?
Er zijn allerlei soorten revisiebedrijven, speciaal voor motoren, 
versnellingsbakken, turbo’s en elektronica. AMT bezocht een 
aantal van deze bedrijven. Lees de reportages terug in het 
maanddossier op www.amt.nl/december2012, of scan de QR-
code met uw smartphone. Daar vindt u ook de reportage over de Valeo 4P kit.

 WWW.AMT.NL

online webshop is ook mogelijk. 
Tegenwoordig koop je wielen en 
banden via internet. Je betaalt 
gewoon meer bij een banden- of 
merkgarage. De uitbreiding naar 
een vestiging is ook een logische 
stap omdat de combinatie van 
een échte winkel en webwinkel 
bewezen goed werkt. Het wekt 
vertrouwen en je kunt meer 
service bieden”. Hoe komt het dat 
Velgenhuis.nl scherpere prijzen 
kan hanteren? Sidney Haver, de 
andere initiatiefnemer, vertelt: 

“Wij investeren niet in een duur 
pand en televisiereclame, maar in 
efficiënte automatisering, goede 
deals met leveranciers en degelijke 
apparatuur. Daarmee leveren we 
elke bestelling razendsnel en kun-
nen we kwaliteit garanderen tegen 
een scherpe prijs.” Ook universele 
en dealerbedrijven kunnen bij 
Velgenhuis.nl terecht. 
   
 Revisiebedrijven 
 Om de reparatiekosten voor de 
klant te drukken, kan het auto-

bedrijf ook terecht bij revisie-
bedrijven. Die zijn er in verschillen-
de soorten. Zo reviseert ACtronics 
voornamelijk elektrische compo-
nenten zoals gasklephuizen, ECU’s, 
ABS-units en instrumentenpane-
len. Dit jaar opende ACtronics een 
nieuw pand, waar 75 medewerkers 
de onderdelen reviseren. ACtronics 
streeft naar een doorlooptijd van 
één dag, waardoor klanten snel 
geholpen worden.
Wie aan de slag wil met gebruikte 
onderdelen kan zelf op zoek gaan 
op internet. Onderdelenlijn.nl is 
een bekende site waarop autode-
montagebedrijven en autobedrij-
ven hun vraag en aanbod kunnen 
matchen. 
Autobedrijven kunnen zelf een 
aanvraag insturen, of de actuele 

   
   

voorraad doorzoeken. Voor wie 
meer dan één onderdeel nodig 
heeft, biedt de site Sloopautozoe-
ker.nl uitkomst. Aan de hand van 
een kenteken en postcode toont 
de site waar in de buurt vergelijk-
bare auto’s staan, met de contact-
gegevens van het demontagebe-
drijf. Zo kan het autobedrijf direct 
contact opnemen en meerdere 
onderdelen bestellen. 
 Consumenten vinden nu dankzij 
internet zelf voordelige alterna-
tieven en de prijzen zijn transpa-
ranter. Maar wat de klant kan, kan 
het autobedrijf ook. Denk met de 
klant mee en bied hem gebruikte 
of gereviseerde onderdelen aan. 
Het is aan het autobedrijf om de 
huidige ontwikkelingen als kansen 
of als bedreigingen te zien. 

ACtronics reviseert elektrische componenten. Het bedrijf kent de zwakke plekken van de componenten en verbetert deze.
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