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Techniek, kosten en baten van autowasinstallaties

Heldere antwoorden op autowasvragen
Investeren in een autowasinstallatie, is dat een goed idee voor Autobedrijf Janssen? Wat komt 

er allemaal kijken bij zo’n installatie? Hoe groot is de investering die dat vraagt? En verdient 

Autobedrijf Janssen dat terug? AMT gaat op onderzoek uit bij DiBO, Eenzet, iClean en WashTec.

 Autobedrijf Janssen mag dan fi ctief zijn, auto-
ondernemer Janssen is een echte ondernemer. In 
tal van ontwikkelingen loopt zijn bedrijf voorop. 
Het levert behalve gebruikte ook nieuwe auto’s. 
Na aanschaf zorgen goed opgeleide autotechnici 
in een prima geëquipeerde werkplaats voor opti-
maal onderhoud. Een groot deel van de klanten 
maakt zijn werkplaatsafspraken via de slimme 
module op de website. En klanten die vervelende 
uitschieters op de werkplaatsfactuur willen 
uitsluiten, biedt Autobedrijf Janssen een onder-
houdscontract.   Nu in de APV is opgenomen dat 
in de woonwijk dichtbij zijn bedrijf autowassen 
op straat niet is toegestaan, overweegt auto-on-
dernemer Janssen te investeren in een wasstraat. 
Hij zou die behalve voor carwashklanten ook 
willen gebruiken om auto’s die voor onderhoud 
of reparatie de werkplaats hebben bezocht (zo’n 
vierduizend doorgangen per jaar), glanzend af te 
kunnen leveren.   Prima plan, maar ondernemer 
Janssen gaat niet over één nacht ijs. Voor hij inves-
teert, heeft hij nog wel wat vragen. Zo is Janssen 
bang dat potentiële klanten zijn Carwash zullen 
mijden omdat ze bang zijn voor lichte krasjes in 
hun lakwerk. In Bovag-onderzoek uit 2012 las hij 
dat maar liefst 24 procent van de thuiswassers 
de machine mijdt vanwege angst voor krassen. 
Zijn er wassystemen of borstels die geen krasjes 
veroorzaken? En aan welke eisen moet een goede 
wasinstallatie nog meer voldoen? Wat zijn belang-
rijke aandachtspunten waar hij bij aanschaf van 

zo’n installatie op zou 
moeten letten? 
 En dan is er natuurlijk 
de kwestie van het 
geld. Wat voor type 
wasinstallatie zou het 
best bij Autobedrijf 
Janssen passen? En: 
zou het bedrijf zo’n 
installatie kunnen 
terugverdienen? 
Ondernemer Janssen 
zou daar wel eens een 
rekensommetje van 
willen zien. Kortom, 
hoeveel auto’s zou zijn 
wasinstallatie moeten 
verwerken voor hij 
zwarte cijfers gaat 
schrijven? En hoeveel 
auto’s mag hij eigenlijk 
verwachten?   Goede 
vragen. Om Autobe-
drijf Janssen op weg 
te helpen, stelden we ze aan vier gerenommeerde 
leveranciers van wasinstallaties. In alfabeti-
sche volgorde zijn dat: DiBO, Eenzet, iClean en 
WashTec. Hun antwoorden werkten bijzonder 
verhelderend voor ondernemer Janssen. Dat was 
voor ons reden ze hier af te drukken. Doe er uw 
voordeel mee! 

Aan welke eisen moet een goede wasinstal-
latie voldoen? Hoeveel auto’s moet hij wassen 
om er aan te verdienen? En: Hoeveel auto’s 
mag ondernemer Janssen verwachten?

 WWW.AMT.NL WWW.AMT.NL

Kijk voor meer info over dit onderwerp op het AMT-Maanddos-
sier op www.AMT.nl/juni2013 of scan de QR-code. DiBo toont 
de werking van zijn roll-over machines in een video en iClean en 
Eenzet geven uitgebreide exploitatieberekeningen voor Auto-
bedrijf Janssen. Eenzet rekent voor dat Autobedrijf Janssen een roll-over wasmachine al 
terugverdient met 39 eigen wassingen per week. 

Meer over autowassen

Autowasinstallaties vindt u hier
DiBO Cleaning Systems
www.dibo.com
Tel.: +32 (0)14 67 22 51

Eenzet Carwash bv
www.eenzetcarwash.nl
Tel.: (0488) 45 36 65

iClean Carwash Technologie bv
www.iclean.nl
Tel.: (0478) 51 79 79

WashTec Benelux bv
www.washtec.nl
Tel.: (079) 368 37 20
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TEKST: ERWIN DEN HOED

DiBO: Voorwassen met hoge druk
“De meeste wasstraten veroorzaken geen krasjes”, 
zegt Jeroen van de Fijnaart namens DiBO. “Krasjes 
ontstaan als borstels het grove vuil direct over de 
lak wrijven. Ook laten PE-borstels sporen na. Maar 
dat zijn geen beschadigingen. Ze kunnen al snel 
met een doek weggeveegd worden.” Tot zover 
wasinstallaties in het algemeen, nu die van DiBO: 
“Wij importeren machines uit Finland. Daar wor-
den bij slecht weer grove middelen ingezet om de 
wegen begaanbaar te houden. De Finnen strooien 
met zout, zand en grind. De auto’s raken er ver-
vuild met stoffen die grover zijn dan normaal. De 
DiBO-machines werken daarom met andere tech-
nieken dan andere machines. Ten eerste zijn de 
machines opgebouwd uit materialen die geschikt 
zijn voor die grove materialen. Dat betekent dat 
ze in ons land langer mee gaan”.
Ten tweede richt de installatie extra aandacht op 
de plaatsen waar het meeste vuil zich verzamelt: 
“Zo bieden wij een chassiswasser die niet recht 
onder de auto ligt, maar vanaf de zijkanten wordt 
ingezet. Het resultaat is dat de onderzijde, de 

DiBo Tammermatic, eerst reinigen met hoge druk. Ook op lastige plaatsen.

Als het nodig is, daarna met borstels.

wielkasten en de dorpels ook efficiënt worden 
gereinigd met hoge druk. De zijborstels hebben 
een tiltfunctie die de vorm van het voertuig vol-
ledig volgt. Daardoor blijven er nagenoeg geen 
‘schaduwplekken’ achter.”

Ook lichtmetalen wielen schoon
Zo’n DiBO-machine heeft niet alleen borstels, 

maar is ook uit te rusten met een contourvolgend 
en oscillerend hogedruksysteem, dat vooraf in 
actie komt: “Dat zorgt ervoor dat het voertuig vol-
ledig word voorgewassen en de wagen nagenoeg 
schoon is om te borstelen met een foam borstel. 
Wielwassen gebeurt in onze machine ook met ho-
gedruk. Een borstel wast namelijk alleen het op-
pervlak. Zeker de veelvoorkomende lichtmetalen 
wielen in allerlei uiteenlopende groottes reinig je 
daar niet optimaal mee. Met hogedruk voorkom 
je bovendien dat er schades aan velgen ontstaan”.
Het systeem kan ook geheel borstelloos reinigen, 
maar: “We hebben altijd te maken met statische 
vervuiling. Voor een 100 procent resultaat is 
borstelen eigenlijk wel nodig.” Van de Fijnaart 
vraagt ook aandacht voor het droogsysteem: “Ons 
droogsysteem zorgt dat de lucht evenredig ver-
deeld word over de oppervlakten. De dakdroger 
is net als de hogedruk dakbalk contourvolgend 
en kantelbaar om ook de voor- en achterzijde 
100 procent droog te krijgen. Voordat het drogen 
begint bestaat er een mogelijkheid om de droger 
360 graden om zijn as te laten draaien om de 
machine bovenzijde droog te blazen. Dat minima-
liseert lekwater”.

Showroomauto’s alleen afspoelen
Kortom, voor Autobedrijf Janssen adviseert Van 
de Fijnaart een hogedrukmachine: “Daarmee 
bedien je klanten die absoluut niet met borstels 
willen wassen. Zij kunnen kiezen voor een pro-
gramma met alleen hogedrukreiniging. Daarnaast 
is het zo dat stoffige showroomauto’s alleen afge-
spoeld hoeven te worden. En voor de commer-
ciële kanten van het verhaal zijn wij van mening 
dat wassen voor de klant een beleving moet zijn. 
Vooraanstaande autofabrikanten gebruiken onze 
machine ook vanwege de kwaliteit. Zo zien we dat 
zelfs nieuwe nog af te leveren voertuigen gewas-
sen worden door onze installatie”.
Op de vraag of Autobedrijf Janssen zo’n ma-
chine met hogedrukreiniging en borstels gaat 
terugverdienen zegt Van de Fijnaart: “Wij kunnen 
voorrekenen wat de terugverdienperiode is voor 
de klant”.
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iClean wast in acht stappen
“Diverse studies hebben al uitgewezen dat het 
thuis-autowassen-met-de-spons tot veel meer 
krassen leidt dan het automatisch wassen met 
een roll-over borstelwasmachine of een ketting-
wasstraat”, zegt Theo Heijkamp namens iClean. 
“Maar dan moet wel aan de juiste randvoorwaar-
den worden voldaan”, voegt hij toe. “Immers een 
voertuig zal eerst ontdaan moeten worden van 
al het zand en vaste bestanddelen voordat de 
borstels het voertuig gaan wassen.”
Oh, en nog een interessant weetje voor de krasjes-
vrezers: “Elke auto is al eens door een automati-
sche wasinstallatie gewassen. Als leverancier van 
Hanna-wasstraten weten wij dat bij nagenoeg 
elke autofabrikant en autoverladingsbedrijf een 
Hanna-kettingwasstraat is geplaatst die alle voer-
tuigen wast voor ze het terrein verlaten. Heeft u al 
eens waskrassen op nieuwe auto’s gezien?” En nog 
zo’n weetje: “iClean Carwash Technologies heeft 
ook bij een groot aantal autoschadebedrijven een 
roll-over borstelwasmachine geleverd. Kunt u het 
voorstellen, een vers gespoten voertuig wordt 
gewassen met een roll-over borstelwasmachine 
die krasjes veroorzaakt? Nee, het argument krasjes 
verwijzen wij naar het rijk der fabelen…”.

Behalve in een wasinstallatie moet Autobedrijf Janssen investe-
ren in een hal en in waterrecycling.

Een goede wasinstallatie geeft veel minder kans op krasjes 
dan een emmer en een spons.

Het meest uitgebreide iClean wasprogramma met deze roll-
over machine telt acht stappen.

Acht wasstappen
Goed, maar de auto moet wel eerst van zand en 
andere vaste bestanddelen ontdaan worden. “Dat 
doen we door het voertuig eerst in te nevelen 
met een chemie die ervoor zorgt dat het vuil 
goed losweekt om vervolgens het voertuig onder 
hogedruk af te spuiten. Dit geldt voor zowel de 
carrosserie als de wielen.”
Dat brengt Heijkamp bij de volgende programma-
opbouw voor een roll-over borstelwasmachine 
voor Autobedrijf Janssen:
“- Inweken met actief schuim en optioneel insec-
tenverwijderaar;
- Inweken van de velgen met een velgenreiniger;
- Hogedruk (70 bar) voor zowel de verticale als de 
horizontale delen van het voertuig;
- Borstelwassen met shampoo;
- Borstelwassen van de velgen en gelijktijdig 
afspuiten onder hogedruk;
- Afspoelen met schoon water;
- Conserveren van het voertuig;
- Drogen van het voertuig.”
Wat onder conserveren van het voertuig wordt 
verstaan? “Dat is het opbrengen van de verschil-
lende soorten waxen, zoals glansspoelmiddel/
drooghulp, superwax of in de meest uitgebreide 
vorm een polishwax die met de borstels wordt 
ingewreven.”
Dat klinkt kostbaar, maar: “Het meest uitgebreide 
programma hoeft de garagehouder natuurlijk 
niet cadeau te doen bij een onderhoudsbeurt 
of reparatie. Maar het verschil in kostprijs per 
wassing is zo gering, dat hij kan overwegen om 
het juist wel te doen. De beleving, de glans en 
dus het uiteindelijke resultaat zullen de klant zeer 
tevreden stemmen, zodat hij wellicht regelmatig 
voor een wasbeurt terug zal komen”.

Welke wasinstallatie?
Heijkamp ziet veel voordelen in een professionele 
wasinstallatie voor Autobedrijf Janssen: “Het is 
een vorm van direct marketing. Het autobedrijf 
upgrade er zijn serviceniveau mee en kan nieuwe 
markten aanboren. En de vele wasstraatbezoeken 
geven veelvuldig klantcontact”. Heijkamp maakt 
zijn advies concreet: “Wij adviseren auto-onder-
nemer Janssen te investeren in een verhoogde 
roll-over borstelwasmachine. Verhoogd omdat 
het overgrote deel van de bestelbussen leverbaar 
is met een hoogte tot circa 270 cm. De roll-over 
borstelwasinstallatie dient bij voorkeur in een 
gesloten washal te worden geplaatst. Deze washal 
met minimale afmetingen 10 x 5 x 4 meter moet 
worden uitgevoerd als doorrijhal zodat er op 
drukke tijden geen hinder is van achteruitrijdend 
verkeer. Uiteraard dienen de kosten voor de 
washal ook opgenomen te worden in de exploi-
tatieberekening. En auto-ondernemer Janssen 
zou kunnen nadenken over het toepassen van 
waterrecycling. De genoemde APV is het gevolg 

van bodembeschermende maatregelen. Met een 
waterrecyclingsysteem kan Autobedrijf Janssen 
serieus geld besparen én zich profileren als een 
onderneming die maatschappelijk verantwoord 
onderneemt”.

Wat levert dat op?
iClean onderbouwt dat advies met een complete 
exploitatieberekening inclusief winst- en verlies-
rekening voor de komende jaren. U kunt dat al-
lemaal inzien via het AMT-Maanddossier. Toch hier 
alvast enkele cijfertjes. De investering in de iClean 
roll-over borstelwasmachine bedraagt € 57.500,-. 
De totale investering, inclusief de hal bedraagt 
€ 171.500,-. De variabele waskosten komen op 
€ 1,70  en het break-evenpoint, waarop Autobe-
drijf Janssen geen verlies, maar ook geen winst 
maakt ligt net onder de vijfduizend gewassen 
voertuigen per jaar tegen een gemiddelde prijs 
van € 8,50 incl BTW. Haalt Autobedrijf Janssen 
jaarlijks de door iClean begrote 9.500 wassingen, 
dan bedraagt de jaarlijkse winst voor belastingen 
zo’n € 24.000,-. “Kortom”, zegt Heijkamp, “een ren-
dabele uitbreiding van het dienstenpakket”.
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Washtec denkt mee
Peter van der Veen van Washtec rekent eerst af 
met de krasjesangst: “Sinds WashTec in 2002 het 
lakvriendelijke materiaal SofTecs introduceerde, 
is krassen van wasmateriaal verleden tijd”. En dat 
weet de automobilist ook wel want: “Bijna 70 
procent van de Nederlandse automobilisten wast 
zijn auto altijd of regelmatig met een autowas-
installatie. Hiermee wordt bedoeld een roll-over, 
kettingwasstraat of wasbox”.
Maar toch: “Belangrijk blijft een goede waterkwa-
liteit, voldoende voorwassen vóór de borstelgang 
met het in de machine ingebouwde hogedruk-
systeem en de juiste chemie”. Maar dan doe je het 
ook echt goed: “Met handwassen is het risico op 
krassen nog steeds veruit het grootst. Maar dat 
wordt meestal onderschat. Bij het met de hand 
wassen worden gemiddeld twee emmers water 
gebruikt, bij een roll-over wassing wordt gemid-
deld 130 liter water gebruikt. Daarmee voer je 
zand en vuil wel volledig af”.

Aandacht voor de washal
Behalve niet-krassen zijn er meer eisen aan een 
wasinstallatie: “De machine moet een nauw-
keurige besturing hebben om alle verschillende 
voertuigvormen zorgvuldig en snel te kunnen 
wassen en drogen. Ook een goede wielwassing 
is van groot belang voor het wasresultaat en dus 
voor tevreden gebruikers. Daarnaast moeten de 
washoogte- en lengte voldoen net als de afmetin-
gen en voorzieningen van de washal zelf”.
Als Autobedrijf Janssen alleen voor eigen gebruik 
gaat wassen, voldoet een kophal. Gaat het bedrijf 
ook commercieel wassen, dan beveelt Van der 
Veen een doorrijhal aan. De washal moet uitge-
rust zijn met een automatische deur met glaspa-
nelen (twee bij een doorrijhal), goede verlichting 
en verwarming. Een aparte technische ruimte is 
sterk aan te bevelen, zeker als er ook commercieel 
gewassen wordt.

Interessante opties
Ook bij de aanschaf van de wasinstallatie wijst Van 
der veen op enkele belangrijke aandachtspunten: 
“De machine moet aan de gewenste capaciteit per 
uur en de washoogte- en lengte voldoen. Verder 
moet de configuratie van de machine meerdere 
programmamogelijkheden bieden om bijvoor-
beeld vier verschillende wasprogramma's aan te 
kunnen bieden. Belangrijke en interessante opties 
zijn een ingebouwde HD (hoge druk) voorwas-
systeem, HD-wielwassing met een velgenchemie-
sproeisysteem, een onderkantwasinstallatie, een 
polishprogramma en een goede droger. Kiest 
Autobedrijf Janssen een roll-over uitsluitend voor 
eigen gebruik, dan kan deze afhankelijk van de 
wensen eenvoudiger uitgerust worden. Ook is 
het belangrijk het juiste bediensysteem te kiezen. 
Denk aan programmastart vanachter het stuur, 
met of zonder abonnementkaarten, pinautomaat 

De top bij WashTec is de Softcare 2 Pro.

en er zijn nog veel meer mogelijkheden”.
En wat de machine zelf betreft: “Voor zover het 
‘gemiddelde’ autobedrijf zou bestaan, adviseren 
wij in veel gevallen een EasyWash of een SoftCare 
Pro Classic roll-over. Wil de garagehouder de 
top in roll-overs met de meeste mogelijkheden, 
adviseren wij een SoftCare 2 Pro”.

Verdient Janssen de investering terug?
En dan de financiën, bij hoeveel gebruikers kan 
ondernemer Janssen de investering in de wasin-
stallatie terugverdienen? 
Logischerwijze hangt het antwoord op die vraag 
samen met de installatie die ondernemer Janssen 
kiest: “Afgezien van de investering die het bedrijf 
moet doen in het bouwen van een washal met 
alle bijbehorende voorzieningen, is een EasyWash 
al rendabel vanaf tweehonderd wassingen per 
maand, een Softcare Pro Classic vanaf driehon-

derd en een Softcare2 Pro vanaf zeshonderd 
wassingen per maand”.
Natuurlijk kan Washtec dat allemaal exact voorre-
kenen: “Dat doen wij in het offertetraject, op basis 
van input van de ondernemer over de gewenste 
afschrijvingstermijn, zijn bouwkundige kosten en 
nog veel meer”.
Ten slotte wijst Van der Veen op een aantal niet 
direct in geld uit te drukken voordelen van een 
wasinstallatie: “Zo’n wasinstallatie is een extra 
klantenbinder. Zeker met bijvoorbeeld een 
servicekaart/abonnement bezoekt de klant 
zijn autobedrijf regelmatiger dan alleen voor 
onderhoud of bandenwissel. Verder bespaar je 
duur tijdverlies van een monteur of verkoper die 
niet meer elders klantenauto’s of demo’s hoeft te 
laten wassen, zeker nu steeds meer importeurs 
en leasemaatschappijen eisen dat de auto schoon 
wordt afgeleverd na werkplaatsbezoek”.
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Eenzet ontzorgt het autobedrijf
“De angst voor krassen verdwijnt”, zegt Maurice 
Janssen namens Eenzet. “Vroeger waren de bor-
stels van nylon. Dat gaf krasjes. Tegenwoordig zijn 
ze van foam of van textiel. Dat krast niet.”
Behalve het materiaal speelt ook de aanlegdruk 
van de borstels op het voertuig een rol: “Een natte 
borstel geeft een andere aanlegdruk dan een 
droge. Om daarvoor te compenseren doet onze 
apparatuur voor iedere wassing een nulmeting”.
Blijkbaar ervaart de automobilist ook dat zijn auto 
tegenwoordig krasvrij uit de automatische was-
installatie komt, want: “We zien een verschuiving 
van wasbox naar machinaal wassen. Wij verkopen 
steeds meer machines en bijna geen wasboxen 
meer. Inmiddels vindt zo’n 26 procent van de 
wassingen in een borstelwasmachine plaats, nog 
maar 10 procent in een wasbox en de overige 
bijna twee-derde thuis”.

Het theoretisch potentieel
Goed, als krasjes geen probleem zijn, kan Auto-
bedrijf Janssen nadenken over het type wasinstal-
latie. “Wij proberen onze klanten zoveel mogelijk 
te ontzorgen”, zegt Janssen. “We helpen bij de 
vergunningaanvraag en bij het opruimen van 
alle mogelijke obstakels. Denk aan milieu, geluid 
en een eventuele bestemmingsplanwijziging.” 
Omdat Autobedrijf Janssen zijn wasinstallatie niet 
alleen voor eigen gebruik wil inzetten, maar ook 
voor commercieel gebruik, begint Eenzet met een 
locatieanalyse. Op basis van onderzoeks- en erva-
ringsgegevens heeft Eenzet daar een model voor 
ontwikkeld: “We berekenen eerst het theoretisch 
potentieel. We gaan na hoeveel mensen er wonen 
binnen 5 minuten rijden van Autobedrijf Janssen. 

Bij deze tandem roll-over zijn wassen en drogen gescheiden. Dat vergroot de capaciteit.

Daarvan nemen we 
een behoudend per-
centage. Dan kijken 
we hoeveel auto’s er 
per duizend inwoners 
zijn en vervolgens 
naar het aantal was-
singen per auto per 
jaar”.
“Wij baseren dat cijfer 
op gegevens die we 
krijgen van klanten 
met kentekenregistra-
tie. Zij weten precies 
hoe vaak klanten 
terugkomen. En ze 
kunnen daar ook 
gericht commerciële 
actie op ondernemen”.

En nu de praktijk
Om theoretisch potentieel praktisch te maken, 
laat Eenzet er een reeks correctiefactoren op 
los. “Denk aan de verkeersintensiteit in de straat 
waaraan Autobedrijf Janssen ligt. Maar ook aan 
de snelheid waarmee het verkeer voorbij rijdt. Een 
stoplicht is gunstig, een snelweg ongunstig. Een-
zet hanteert er nog veel meer: “De afstand tot een 
woonkern, de afstand tot een inkoopcentrum, de 
regionale koopkracht, de bereikbaarheid, de con-
currentiesituatie en een inschatting van de directe 
omgeving.” Wat dat laatste betekent? “Onder meer 
de soort bebouwing. Veel hoogbouw betekent 
bijvoorbeeld minder zelf wassen.”
Behalve de omgeving gaat ook de situatie op het 

eigen bedrijf in het model: “Installeert Autobedrijf 
Janssen stofzuigers? Komt er gratis koffie? Is er 
bedienend personeel? Wat voor betalingssys-
teem komt er? En heeft Autobedrijf Janssen een 
tankstation? Als vuistregel geldt: 1 miljoen liter 
brandstof is vierduizend wassingen”.

Capaciteit en exploitatie
Uiteindelijk komt daar een cijfer voor het aantal 
wassingen dat Autobedrijf Janssen moet kunnen 
doen. “Een behoudend cijfer”, corrigeert Janssen. 
Daarbij hoort een machine met de juiste capaci-
teit: “Een installatie voor alleen eigen gebruik is er 
al vanaf € 45.000. Omdat bij buiten de deur was-
sen veel tijd verloren gaat, verdien je zo’n installa-
tie al heel snel terug. Tot twaalfduizend wassingen 
kun je uit met een roll-over van circa € 60.000,-. 
Een dubbele roll-over, met wassen en drogen 
opgesplitst, van € 95.000,- biedt capaciteit voor 
twaalf tot twintigduizend wassingen en een was-
straat van € 250.000,- wordt vanaf dertigduizend 
wassingen interessant”. Bij die investering komt 
dan natuurlijk nog de investering in de hal. Eenzet 
hanteert een uitgebreid exploitatiemodel, waarin 
alle kosten tot in detail worden verwerkt. Wie het 
wil bekijken of er zelf mee wil rekenen, kijkt in het 
AMT-Maanddossier op www.AMT.nl. Eén cijfer 
is goed om alvast in gedachten te houden. De 
variabele kosten van een wassing, dus de chemie, 
de stroom, het water en het onderhoud van de 
installatie bedragen samen niet meer dan zo’n 
€ 1,10. En dus zegt Maurice Janssen: “Commercieel 
autowassen is retail. Dat kost tijd en reclamegeld, 
maar dat begroten we in de exploitatie. Ga de 
boer op! Sluit contracten af met auto-, schade- en 
taxibedrijven, met de gemeente en met anderen. 
Iedereen heeft een tankpas, waarom geen was-
pas? Er zijn zoveel mogelijkheden”. 

Tot twaalfduizend wassingen per jaar? Eenzet adviseert een enkelvoudige roll-over. Een rollover 
geschikt voor alleen eigen gebruik levert Eenzet al voor 45.000 euro.
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