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D’Ieteren Contact Center: grootste testvloot van het land

Elke dag Autosalon
In 1986 richtte D’Ieteren het Contact Center in Kortenberg op. Doel: met een testpark klanten 

extra service leveren. Ondertussen bestaat de vloot uit ruim driehonderd nieuwe modellen 

van Audi, Volkswagen, Seat en Skoda. Daarmee is vrijwel het hele gamma beschikbaar voor 

een proefrit. “Het Contact Center is een unicum in België en een voorbeeld voor de rest van 

Europa”, zegt Johan Vellemans, manager van het center.

    De Groep D’Ieteren heeft intussen met zijn activi-
teiten een groot deel van de Leuvensesteenweg 
in Kortenberg ingepalmd. Deze locatie tussen 
Brussel en Leuven wordt steeds drukker bezocht 
door het brede publiek, en dat is geen toeval. Hier 
is namelijk niet alleen een deel van de logistiek en 
de administratie van de groep en de hoofdzetel 
van Audi België gevestigd, maar eveneens het 
Contact Center. Daar kan men zowat het hele 
gamma van de merken Audi, Volkswagen, Seat en 
Skoda komen bekijken en proefrijden. 
 
   Waarom een Contact Center? 
   Johan Vellemans, manager van het D’Ieteren 
Contact Center, licht de historiek van het unieke 
concept in de Belgische autodistributie toe. “Het 
Contact Center werd in 1986 opgericht. Alles was 
toen nog geconcentreerd in één gebouwencom-
plex. De voornaamste reden was een ware explo-
sie van het aantal modellen van de Volkswagen 
Groep in het begin van de jaren 80.”
D’Ieteren heeft bovendien een specifi eke traditie 

in de manier waarop het auto’s verdeelt. Het kiest 
er eerder voor om veel verkooppunten te hebben, 
liever dan een aantal supergrote. Dat is historisch 
gegroeid maar heeft ook het voordeel van een 
enorm goede geografi sche spreiding. Voor die 
kleine dealers wordt het wel moeilijk om alle 
modellen in voorraad te hebben. Dat was tot voor 
enkele jaren nog meer uitgesproken het geval 
omdat heel wat verdelers zowel Volkswagen als 
Audi vertegenwoordigden. België was één van de 
laatste landen in Europa waarbij de showrooms 
van Audi en Volkswagen werden gescheiden. 
Sommige dealers hebben beslist om te investeren 
in een aangepaste infrastructuur. Anderen kozen 
er voor één van de twee merken verder te zetten. 

 Wat doet de concurrentie? 
 Niet onbelangrijk is dat alle auto’s die in de show-
room staan door de dealer zijn aangekocht. Voor 
sommige garages is het fi nancieel niet haalbaar 
om dure of minder courante modellen in voorraad 
te hebben. D’Ieteren is in die context ook tot het 

besluit gekomen dat het als importeur voorde-
liger is om een uitgebreide testvloot te hebben, 
die door alle dealers en de klanten kan worden 
gebruikt, dan een groot aantal auto’s in consigna-
tie te geven.
Renault had tot verleden jaar ook een contactcen-
ter in het Brusselse, met name in Drogenbos, maar 
is er mee gestopt. Het gamma is niet zo uitgebreid 
als in de Volkswagen Group. Bovendien kunnen 
kleinere dealers een beroep doen op zogenaamde 
hoofdverdelers om bepaalde auto’s even te ontle-
nen. Peugeot en Citroën werken op een gelijkaar-
dige manier als die van Renault. 
 Toyota heeft wel wat het noemt een ‘Try & Buy’-fa-
ciliteit in Vilvoorde maar dan met minder glamour 
en het is eerder de bedoeling dat de dealer er de 
auto gaat ophalen. 

 Meer aanbod, meer bezoekers 
 Bij de oprichting van hun Contact Center in 1986 
stelden ze bij D’Ieteren vast dat het consumenten-
gedrag evolueerde. Bijna iedereen wou wel een 
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Het D’Ieteren Contact 
Center in Kortenberg 
opende zijn deuren in 
1986 en trekt nu jaarlijks 
63.000 bezoekers.
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Een technicus van het Contact Center controleert de vloei-
stofniveaus, de staat van de remmen en de bandenspanning. 
Natuurlijk krijgt de auto ook een grondige wasbeurt en wordt 
de brandstoftank gevuld. En, detail, de dagteller wordt weer 
op nul gezet.

proefrit met de auto’s maken. Johan Vellemans 
vindt dat eigenlijk logisch: “Je koopt toch ook 
geen schoenen zonder ze eerst te passen. Dat 
stelde de dealers voor problemen met het steeds 
bredere gamma. Vandaar dat het idee ontstond 
om bij de invoerder een testpark ter beschikking 
te stellen, waar elke dealer zijn klanten heen kon 
sturen”.
In juni 1986 ging het Contact Center van start met 
86 wagens van Audi en VW, zowel de personen-
wagens als de lichte bedrijfsvoertuigen. Het 
concept sloeg aan en groeide de voorbije 26 jaar 
enorm. In het begin telde het Contact Center 
jaarlijks twintigduizend bezoekers. Nu zijn dat er 
63.000. Daarnaast groeide ook het aanbod. 
Momenteel telt het testpark ongeveer driehon-
derd voertuigen van Audi, VW maar ook van Seat 
en Skoda.   Als een klant een specifi eke variant of 
meerdere motorisaties, aandrijvingen of kleuren 

wil bekijken, kan de dealer hem doorverwijzen 
naar het Contact Center, waar 98 procent van het 
gamma aanwezig is. Hier biedt het kleine België 
natuurlijk een geografi sch voordeel. Dankzij de 
centrale ligging in Kortenberg kan het ganse land 
worden bediend. 

 Geen verkoop 
 Vellemans verduidelijkt nog even over het 
aanbod: “We hebben hier natuurlijk niet alle 
mogelijke combinaties, maar wel elk type motor, 
alle aandrijvingen, kleuren of uitrustingen afzon-
derlijk, zodat de klant toch een optimale keuze 
kan maken. Let wel: zuiver verkopen doen we hier 
niet. We informeren, begeleiden en enthousias-
meren de prospect, waarna we hem terug aan de 
dealer overlaten, die het contract hopelijk mag 
afsluiten”.
Voor een testrit krijgt de klant de auto 1 tot 2 uur 
mee, zodat hij toch een redelijk lange rit kan ma-
ken. Wel moet hij door een dealer doorverwezen 
zijn. Vellemans voegt daar nog aan toe: “Toeval-

lige passanten mogen natuurlijk altijd een kijkje 
komen nemen, want eigenlijk is het hier elke dag 
Autosalon”. 

 Ieder merk een eigen gebouw 
 Door de toegenomen vraag naar testritten en het 
grotere modellenaanbod werden de aanvankelij-
ke gebouwen te klein en werd er stelselmatig uit-
gebreid. Zo kwam er in 2009 een nieuw gebouw 
bij, waar Seat en Skoda een onderkomen kregen. 
In 2011 kwam Audi België zich iets verderop 
vestigen en bracht daar meteen ook zijn eigen 
testcentrum onder volgens de richtlijnen van de 
constructeur. Audi heeft trouwens ook een eigen 
manager voor zijn testcentrum, Daniel Sanchez. 
De overige merken vallen alle onder de bevoegd-
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Johan Vellemans, Manager Contact Center: “Logisch dat de 
klant een proefrit wil maken, je koopt toch ook geen schoenen 
zonder ze eerst te passen”.

Deze wagen komt terug binnen na een testrit. voor hij weer 
wordt ingezet ondergaat hij een uitgebreide checkup.

VIP service voor topmodellen
Voor het cliënteel dat met de topmodellen (VW Phaeton of Touareg, Audi A7 of A8) rijdt, voorziet 
D’Ieteren een speciale VIP service. Uiteraard kunnen deze mensen nog steeds naar Kortenberg afzakken, 
maar vaak hebben ze een drukke agenda, waardoor het moeilijk is om zich enkele uren vrij te maken 
voor een proefrit in Brussel. “Een dealer heeft bovendien meestal niet alle topmodellen bij zich. Daarom 
brengen we deze wagens tot bij de klant, thuis of op kantoor, zoals hij het wil”, licht Johan Vellemans de 
VIP service toe. “Hij krijgt de nodige uitleg en mag de wagen 24 uur proefrijden, vervolgens wordt die 
door ons opnieuw opgehaald. Deze formule kent het nodige succes in dit segment. Op jaarbasis leggen 
we zo’n achttienhonderd bezoeken aan huis af.”

De meeste geïnteresseerden 
komen voor een proefrit 
naar Kortenberg, maar voor 
topmodellen als Audi A8 
en VW Phaeton, is een VIP-
service aan huis voorzien.
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heid van Johan Vellemans. Voor Audi verzorgt 
Vellemans enkel de logistieke functies.
Ondanks de vier merken en afzonderlijke gebou-
wen die daarbij horen, zijn er ook synergieën. Een 
ploeg van 31 mensen zorgt ervoor dat de klanten 
zes dagen of zeven tussen 8 en 18u ontvangen 
kunnen worden. Sommige medewerkers zijn 
uitwisselbaar tussen de merken. Dat geldt voor de 
‘customer assistents’ die de klanten onthalen en 
hen de eerste informatie verschaff en, de ‘wagen-
voorbereiders’, die de voertuigen rijklaar aanbie-
den, en mensen uit het atelier, die het wagenpark 
in perfecte staat houden. De ‘product advisors’ zijn 
dan weer de echte specialisten van het gamma en 
daarom merkgebonden. Er zijn er vier voor zowel 
Audi als VW, en telkens één voor Seat en Skoda.
Het Contact Center is ook een opleidingscentrum 
voor de verkopers uit het dealernet van de vier 
merken. Verder zijn er ook synergieën met andere 
diensten, zoals de PR, of kan de locatie voor eve-
nementen worden gebruikt. 

 Veilig proefrijden 
 Jaarlijks noteert het Contact Center slechts twee 
tot drie ongevallen op toch ruim 25.000 testritten. 

Dat is eigenlijk te verwaarlozen. Voor de heel spor-
tieve modellen, de RS-varianten van Audi en de R-
versies van VW, is een begeleiding met een profes-
sionele rijder voorzien om zeker te zijn dat de rit 
veilig verloopt en meteen kan deze specialist ook 
specifi eke vragen over de auto beantwoorden.
Snelheidsovertredingen zijn wel voor rekening 

van de bestuurder, maar ook die zijn zeldzaam. De 
brandstof is gratis. Daarnaast biedt het Contact 
Center de mogelijkheid om 4x4-voertuigen onder 
begeleiding off road te rijden op een traject in de 
buurt. Van diefstal hebben ze geen last meer sinds 
de voertuigen met de gepaste beveiliging zijn 
uitgerust. 

Vervolgens neemt de ‘product advisor’ met een grondige kennis van het gamma het over en geeft 
de klant uitleg in detail.

In de wagen geeft de ‘product advisor’ uitleg over de werking van de boordfuncties.Op het scherm kan de gewenste wagen worden geconfi gureerd en volgt meteen een off erte. 
Maar de verkoop gaat via de dealer.

Bij zijn aankomst in het Contact Center wordt de klant onthaald door de ‘customer assistent’ die de 
eerste informatie verschaft.

Alles duidelijk? De testrit kan 
beginnen.
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