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Brezan: meer dan alleen automaterialen

Ontzorgen is het motto
Brezan Automaterialen is één van de oudste onderdelenleve-

ranciers van Nederland. Sinds 2000 is Brezan onderdeel van 

de AutoBinck Holding NV. Twee jaar geleden opende Brezan 

een compleet nieuw logistiek centrum in Ede. AMT ging op 

zoek naar de unique selling points van het bedrijf.

 Het bedrijf is actief sinds 1928 en zowel importeur 
als distributeur. Brezan, destijds opgericht door 
‘Bremer’ en ‘Van Zantwijk’, heeft 140 verkooppun-
ten waarvan er dertien in Vlaanderen zijn geves-
tigd. Van de Nederlandse outlets is ongeveer de 
helft eigendom van Brezan. De andere helft is in 
handen van franchiseondernemers. Kleding van 
het personeel en inrichting van de zaken is, uit 
oogpunt van merkherkenning, voor alle verkoop-
punten uniform.
De basisbevoorrading wordt gedaan vanuit het 
nieuwe distributiecentrum in Ede. Daar is een 
compleet papierloos systeem opgezet voor het 
verzamelen van orders. Op één geprint stickertje 
na dan: daar staat het adres van het verkooppunt 
waar de zending naar toe moet op. 

 Spraakgestuurde orders 
 Bij binnenkomst in de immense hal lijkt het 
donker te zijn, maar dat is van korte duur. Je ogen 

moeten gewoon even wennen aan de diff use 
ledverlichting die hoog aan het plafond hangt. 
Volgens Roger Vermaat (Manager Business De-
velopment & Marketing) is voor deze verlichting 
gekozen uit het oogpunt van het milieu (laag 
energieverbruik).
De hele orderverwerking is spraakgestuurd. De 
magazijnmedewerkers ontvangen via een kopte-
lefoon informatie over de op te halen onderdelen 
en hun locatie. Hebben ze de positie van het on-
derdeel gevonden, dan moet eerst de code die op 
de magazijnstelling staat, worden ingesproken. 
Alleen als die juist is, dat wil zeggen overeenkomt 
met de bestelling, wordt het onderdeel gepakt en 
aan de bestelorder toegevoegd. 

 Gesorteerd op gewicht 
 In de volgorde van de artikelen lijkt op het 
eerste gezicht weinig logica te zitten. Maar er 
is natuurlijk wel degelijk nagedacht over de 

magazijninrichting. De locaties van de ruim 40.000 
onderdelen zijn ingedeeld op basis van gewicht, 
afmetingen, omloopsnelheid en gevarenklasse. 
Ook over de route van orderpicking is nagedacht. 
Die begint bij het zwaarste onderdeel van de 
bestelling. Dit om te voorkomen dat bijvoorbeeld 
luchtfi lters worden geplet onder een stapel accu’s.
Brezan houdt geen uitlaten op voorraad in Ede. 
Volgens Roger Vermaat zijn dat, vanwege de 
vormgeving en het volume, lastige onderdelen 
voor wat betreft de opslag. De uitlaatsystemen 
worden, op basis van de winkelverkopen, iedere 
avond door uitlaatfabrikant Bosal bezorgd in Ede. 
 Voor de onderdelendistributie vanuit Ede is een 
contract afgesloten met een externe transporteur. 
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Het distributiecentrum is voorzien van ledverlichting. Dat blijkt 
een stuk rustiger voor de ogen te zijn dan TL-verlichting, al lijkt 
het eerst nogal donker in het magazijn.

Volgens directeur Cor Baltus streeft Brezan ernaar de verkoop-
punten zoveel mogelijk werk uit handen te nemen. "De 
bedrijfsleider van een verkooppunt moet zich zoveel mogelijk 
op zijn winkel kunnen concentreren."
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De uitlaten worden dagelijks door de fabrikant aangevoerd. ’s Avonds gaan ze vanuit Ede op transport naar de verkooppunten.

Afhankelijk van de omzet worden de verkooppun-
ten twee, vier of vijf keer per week bevoorraad. 
Dat betreft dan de basisvoorraad die in ieder ver-
kooppunt aanwezig hoort te zijn. De bedrijfsleider 
hoeft daar niets voor te doen, zijn voorraad wordt 
automatisch op peil gehouden. Om de onderde-
lenstroom goed te regelen wordt er in Ede met 
drie ploegen gewerkt. De ochtendploeg werkt 
van 06.00 tot 15.00 uur. Dan is er een overlap met 
de dagploeg die van 08.00 tot 17.00 uur werkt. 
Ook met de avondploeg is er een overlap. Die 
werkt van 15.00 tot 22.00 uur.
Een verkooppunt kan natuurlijk ook tussentijds 
bestellen. Deze klantorders worden, via eigen 
vervoer van Brezan, vanuit de acht depots ver-
zorgd. Dat gebeurt in principe drie keer per dag, 
waardoor autobedrijven in de regio van de depots 
snel over een breed pakket slijtagedelen kunnen 
beschikken. 

 Geen probleem met winkeldochters 
 Het automatisch aanvullen van de voorraad is 
één voorbeeld van de ontzorgpolitiek bij Brezan, 
waarmee het bedrijf zich wil onderscheiden. 
Cor Baltus, de CEO van PartsPoint Holding, waar 
Brezan onderdeel van is, legt uit dat Brezan het 
assortiment in de verkooppunten onderhoudt, 
indien nodig aanpast en voor de levering naar de 
verkooppunten zorgt. Over winkeldochters hoe-
ven de Brezan-verkooppunten zich geen zorgen 
te maken. Die worden onder bepaalde voorwaar-
den teruggenomen.
Brezan heeft, zoals elke grossier, een elektronische 
catalogus (PartsCat) waarin onderdelen kunnen 
worden opgezocht. Deze catalogus bevat ook pri-
maire technische informatie. Wie meer diepgang 
wil kan een abonnement nemen. PartsCat is te 
koppelen aan het Garage Management Systeem 
(GMS) dat in veel garagebedrijven wordt gebruikt. 
Verder zijn de Delphi DISS Diagnose-software 
en PartsCat aan elkaar gekoppeld. Daardoor is 
simpel, vanuit de diagnosesoftware, naar de on-
derdelencatalogus en weer terug te schakelen. Na 
het stellen van de diagnose kunnen de benodigde 
onderdelen rechtstreeks, vanuit de Delphi-soft-
ware, in PartsCat worden besteld.
Brezan verzorgt ook cursussen en trainingen. Zo 
wordt in samenwerking met Gates bijvoorbeeld 
een training gegeven in het vervangen van aan-
drijfriemen. En dat is niet alles, Brezan verhuurt 
ook speciaalgereedschap dat voor vervanging van 
onder meer aandrijfriemen en koppelingen nodig 
is. Volgens Cor Baltus is dat voor alle partijen van 
wezenlijk belang. "De universele garage hoeft 
niet te investeren in speciaalgereedschap voor 
allerlei automerken. Verder voorkomt een juiste 
montage garantieclaims en ergernis bij de klant. 
We hebben zelfs een spoelapparaat voor de stuur-
inrichting in het verhuurassortiment. In de praktijk 
blijkt namelijk dat het spoelen van stuurhuizen en 
leidingen na revisie nogal eens wordt vergeten. 
Toch is dat belangrijk. In de leidingen van het 
systeem bevinden zich vaak nog kleine (metalen) 

 TEKST: WIM RUBERG 

Via een koptelefoon krijgen de orderpickers door middel van ‘voice picking’ de te halen onderdelen en hun locatie door.
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restdeeltjes, afkomstig uit het oude stuurhuis, 
uit vergane servoleidingen of uit de hydraulische 
pomp. Niet spoelen en het niet vervangen van 
slechte leidingen betekent dat deze deeltjes 
opnieuw in het systeem terecht komen. Dit kan 
tot schade of lekkages leiden." 

 Geen goedkope lijn 
 Op de vraag of Brezan aan een goedkope onder-
deellijn denkt, is het antwoord van Cor Baltus 

duidelijk. "We overwegen op dit moment niet om 
een eigen goedkope lijn te introduceren. We le-
veren A-kwaliteit merken voor een aantrekkelijke 
prijs. Het uurtarief van een monteur is tegenwoor-
dig hoog, daarom is de laagste onderdeelprijs niet 
bepalend voor de eindnota. Bij mindere kwaliteit 
onderdelen is de kans op garantiegevallen groter, 
waar het uurtarief van de monteur tegen je werkt. 
Op die situatie zit niemand te wachten. Het enige 
dat we onder private label (Brega) verkopen zijn 
accu’s, olie en vloeistoff en." 
Baltus voegt daar aan toe dat Brezan geen 
zeggenschap heeft over de verkoopprijs die de 

garagist uiteindelijk berekent aan de klant.
Om de verkooppunten te ondersteunen organi-
seert Brezan regelmatig ‘vakdagen’. Die worden 
gehouden in de grotere verkooppunten. Daar 
krijgen bestaande en potentiële klanten een uit-
nodiging voor. Ook mobiel wordt er aan de weg 
getimmerd. Daar heeft Brezan een demobus voor 
die zowel op de verkooppunten als bij klanten 
kan worden ingezet om specifi eke producten en 
diensten te laten zien. 

Onder meer accu’s worden onder het Brega-label (BREzan 
GArandeert kwaliteit) geleverd.

Ameco in Rotterdam is recent toch maar franchise-ondernemer van Brezan geworden, in plaats van zelfstandig te blijven.

Een van de meest recente franchise-ondernemers 
van Brezan is de fi rma Ameco in Rotterdam. AMT 
nam er een kijkje. Het bedrijf is in 1940 opgericht 
en heeft 54 jaar lang in het centrum van de stad 
gezeten. Dat was volgens directeur Ed de Groot op 
een gegeven moment niet meer te doen. "De hu-
ren stegen enorm, er kwam betaald parkeren in de 
straat en verder vestigden zich veel garagebedrij-
ven buiten de stad. Voor die garagehouders was 
het niet meer te doen om een monteur een paar 
uur kwijt te zijn voor het halen van onderdelen in 
het stadscentrum. Zelfs een door ons opgezette 
1 uursservice voor het bezorgen van onderdelen 
kon het tij niet keren", weet Ed te melden. Noodge-
dwongen verhuisde het bedrijf daarom in 2006 
naar Ommoord, een buitenwijk van de stad.
Grote concurrentie en het feit dat je het als kleine 
grossier met minder marge moet doen, hebben 
hem doen besluiten naar Brezan over te stappen. 
"We zitten nog vol in de overgangsfase, maar ik zie 
de toekomst weer met wat meer vertrouwen te-
gemoet", zegt Ed de Groot. "Ik hoef niet meer naar 
de voorraad om te kijken, die wordt automatisch 
aangevuld. Brezan heeft zelfs mijn oude voorraad 
‘omgenummerd’ en haalt een stuk incourante 
voorraad terug. De winkelinrichting en het pand 
zijn aangepast, ik heb een nieuw computersys-

Een recente overstapper vertelt

Met de demobus bezoekt Brezan verkooppunten en klanten. Het 
lijkt een bestelauto, maar hij is ingericht als een kantoortje.

teem en zelfs de auto’s zijn beletterd. Ook admi-
nistratief is het aantrekkelijker geworden voor mij. 
Brezan regelt bijvoorbeeld de facturering en dat 
scheelt mij een boekhouder."
Ontzorgen dus. Uiteraard is dit alles niet gratis, 
maar de tarieven voor de dienstverlening zijn 
aantrekkelijk. Ondanks het feit dat Ed de Groot 
nog een groentje in de Brezan-organisatie is, ziet 
hij nu al voordelen. "Ik kan bijvoorbeeld kijken 

in de voorraad van alle andere verkooppunten 
en het regiodepot, en daar ook uit putten. Dat is 
ongekend voor mij." Overigens mag een Brezan-
vestiging 20% van zijn handel elders inkopen. Dat 
is handig als je onderdelen nodig hebt die Brezan 
zelf niet in zijn assortiment heeft. Eén probleem-
pje daarbij: niet alle groothandels willen leveren 
aan ‘overstappers’ (lees: grossiers die zich hebben 
aangesloten bij een concurrent).
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