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Bandenhotel Bochane meer dan alleen opslag

Bandenwissel biedt kansen
Banden opslaan vereist niet alleen veel ruimte, maar ook veel arbeid. Daarnaast kunnen fouten 

tijdens de bandenwissels je duur komen te staan. De Bochane Groep ontwikkelde zelf software 

voor haar bandenwisselproces. Bochane Tyre Management Software (BTMS) biedt structuur, 

inzicht en meer efficiency. Hoe werkt dat in de praktijk?

“De marges staan onder druk. Om toch succes-
vol te blijven, moet je efficiënter gaan werken”, 
zegt Patrick van der Pijl, Aftersales Manager bij 
Bochane. “Met negentien vestigingen en 450 
medewerkers is er nog een hoop te winnen. Het 
bandenhotel en de software, BTMS, zijn slechts 
een onderdeel van de efficiencyslag.” Maar zeker 
geen onbelangrijk onderdeel. Bij de vestiging 
in Ede liggen 6500 sets banden in de opslag. De 
bovenverdieping van de Nissan- en Fiat-dealer 
ligt zó vol, dat Bochane nu een nieuwe bandenop-
slag bouwt in Bilthoven. Daar is plek voor 7500 
bandensets.
Deze opslag van banden vereist uiteraard een 
strakke organisatie. “Je hebt een beheermodule 
nodig om alles vast te leggen en te monitoren: 

denk bijvoorbeeld aan de vaklocaties van de 
banden of de profieldieptes”, zegt Van der Pijl. 
“Maar wij doen meer dan alleen de bandenopslag 

en stellen dus meer eisen aan de software. Onze 
klantenkring bestaat behalve uit particulieren ook 
uit fleetowners, leasemaatschappijen en auto-
verhuurbedrijven. Verder rijden onze demoauto’s 
in de winter op winterbanden. In het verleden 
was er totaal geen overzicht welke banden onder 
welke demo zaten en raakten we sets kwijt. Nu 
kunnen we alles bijhouden in onze software. 
Bochane Tyre Management Software is vanaf elke 
computer met internetverbinding bereikbaar. Dat 
betekent dat niet alleen wij als dealer er gebruik 
van kunnen maken, ook leasemaatschappijen en 
bandenleveranciers kunnen bij ons inloggen en 
mutaties doorvoeren. BTMS staat centraal en is 
gekoppeld aan ons eigen dealermanagement-
systeem (DMS). De gegevens uit ons DMS zijn 

In het bandenhotel in Ede 
liggen 6500 bandensets 
opgeslagen. De banden 
zijn voorzien van een label 
met een barcode. Een 
medewerker heeft een 
handscanner met een pick-
lijst en haalt de banden uit 
de opslag.

WINTERBANDEN

Patrick van der Pijl, aftersales manager bij Bochane: “De marges 
worden kleiner, je moet efficiënter gaan werken”.
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leidend. Alleen dan blijven alle klantgegevens 
actueel. Daarnaast voorkomt het dat we gegevens 
over moeten typen en onnodig tijd verliezen.” 

 Bandenverkoop via internet 
 Behalve de medewerkers van Bochane, hebben 
ook consumenten toegang tot de database van 
BTMS. Via www.winterbandeninactie.nl biedt 
Bochane winterbanden aan. Door de koppeling 
tussen de webshop en BTMS is de voorraad op 
de website altijd actueel. “Aan de hand van het 
automerk en –type bestelt de klant eenvoudig 
winterbanden, eventueel inclusief aluminium of 
stalen wielen. Bovendien is de opslag tijdens het 
eerste seizoen gratis. Vorig jaar gebruikten we 
de webshop alleen voor onze eigen merken. Nu 
hebben we een nieuwe webshop, met daarin ook 
aanbiedingen voor andere populaire automerken. 
Via Google Adwords promoten we de webshop. 
Een ander bedrijf verzorgt de campagnes voor 
ons. Want als je niet oppast, ben je tijdens winters 
weer duizenden euro’s kwijt als iedereen massaal 
gaat googlen op de term winterbanden. Het 
marketingbureau weet precies welke zoektermen 
rendabel zijn. Uiteindelijk hoop je via de webshop 
nieuwe klanten aan te trekken. Want als een klant 
de banden bij jou opslaat en wisselt, heb jij de 
auto twee keer per jaar in de werkplaats staan. 
Omdat we alles vooraf goed vastleggen en klan-
ten goed informeren, hebben we tijdens de wissel 
tijd om een tienpuntencontrole door te voeren. 
Daar kun je ook weer extra omzet mee behalen”, 
zegt Van der Pijl. 
 “De webshop toont niet alleen nieuwe banden. 
Bochane beschikt in Tiel over een bandenopslag 
waar gebruikte banden in opslag liggen. Die 
banden staan ook in het systeem en worden in de 
webshop getoond. Met die banden adverteren 
we ook op Marktplaats. Zo trekken we potentiële 
klanten naar onze webshop. In Tiel komen ook 
de nieuwe banden en wielen binnen en worden 
sets samengesteld. Van daaruit worden ze naar de 
juiste vestiging getransporteerd.” 

 Plannen is cruciaal 
 “Banden opslaan is niet altijd de juiste oplossing”, 
zegt Van der Pijl. “Recent hebben we 5000 banden 
van een leasemaatschappij ontvangen. Bij bin-
nenkomst bleek dat ongeveer de helft versleten 
was, dus die konden we meteen afvoeren. De 
andere helft wil je eigenlijk niet opslaan, maar 
inzetten. Na het invoeren van de banden in BTMS 
konden we de banden inzetten voor de leaseau-
to’s. Een groot voordeel van onze software is dat 
de leasemaatschappij ook zelf bij ons in kan log-
gen en banden kan toekennen aan een bepaalde 
auto. Door het systeem intelligent te maken kun 
je winterbanden met 5 mm profi el nog best inzet-
ten voor een auto die het einde van het leasecon-
tract nadert. En als je weet dat iemand 50.000 km 
per jaar rijdt, kun je zo’n auto beter van nieuwe 
winterbanden voorzien. Dat heeft voordelen voor 
de leasemaatschappij.” 

Tot vorig jaar bood Bochane 
alleen banden aan voor de 
eigen merken. Nu toont de 
webshop ook sets voor andere 
merken. Consumenten die via 
de webshop banden aanschaf-
fen, krijgen het eerste seizoen 
de opslag gratis.

THEMATHEMA

Voordat de banden het 
magazijn uitgaan, worden 
ze uitgecheckt. Zo weet de 
Bochane Tyre Management 
Software waar de banden het 
laatst zijn geweest. De kans 
op het kwijtraken wordt zo 
veel kleiner. Let op de schone 
omgeving. Geen wiel gaat 
ongewassen de opslag in.

 Bochane Tyre Management Software lijkt op 
Dealer Banden Beheer, maar biedt veel meer mo-
gelijkheden. Door de werkwijze van Bochane zijn 
alle gegevens in BTMS correct en zijn de banden 
eenvoudig terug te vinden. Bovendien garandeert 
Bochane dat klanten binnen drie dagen terecht 
kunnen voor een bandenwissel, zelfs in drukke 
periodes. “Het is een kwestie van goed plannen”, 
zegt Van der Pijl. “Via e-mail vragen we onze 
klanten een afspraak te maken voor de banden-
wissel. Middels een link in de e-mail kunnen ze 
direct online een afspraak inplannen. Of ze nemen 
telefonisch contact op met ons Klanten Contact 
Centrum. Het aanschrijven van de klanten doen 
we in fases. Zo voorkomen we grote drukte in 
de werkplaats. Als er vorst of sneeuw voorspeld 
wordt, dan nemen mensen wel het initiatief om 
een afspraak in te plannen. Soms sturen we ook 
een SMS naar onze klanten met het verzoek om 
de afspraak in te plannen. Daarop wordt positief 
gereageerd”. 
 Het spreiden van de werkzaamheden is ook 
noodzakelijk voor de inzet van het personeel. 
“Elke vestiging heeft een medewerker die 

verantwoordelijk is voor de banden. Tijdens de 
wisselperiodes huren we extra personeel in. Als 
het druk is, lopen twintig medewerkers door het 
bandenhotel in Ede.” Iedereen weet exact wat hij 
moet doen en welke banden hij moet pakken. 
Daarvoor zorgen de handscanners, waarover de 
medewerkers beschikken. Ook de informatie die 
de ‘pickers’ gebruiken, komt uit de Bochane Tyre 
Management Software. 

 Track-and-trace 
 Elke band heeft een unieke code en een label 
met barcode. De banden staan per set bij elkaar 
in het bandenhotel. Twee banden in het voorste 
rek en twee in het achterste rek. Van der Pijl: “Het 
achterste rek hangt iets lager, zodat de banden er 
makkelijker in rollen. De band-wielcombinaties 
liggen onderin de rekken vanwege het gewicht. 
Het transport van de banden in het bandenhotel 
gebeurt met steekkarretjes met verstelbare lepels. 
Een medewerker kan zo eenvoudig acht banden 
per keer meenemen. De handscanners geven de 
locatie in het magazijn aan. Daarbij houdt het sys-
teem rekening met de looproute. Als de banden 
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Bochane heeft een eigen transportdienst voor de banden. De dealergroep gebruikt een BE-
combinatie voor het vervoer van de banden.

Bij aankomst wordt de 
profi eldiepte gemeten en 
ingevoerd via de handscanner. 
Zo beschikt BTMS altijd over 
de juiste informatie.

opgepikt zijn, scant een medewerker de banden 
voor ze de lift in gaan. Aan de hand van een GPS-
signaal weet het systeem waar de banden zich be-
vinden en waar de banden ‘uitgecheckt’ worden. 
De banden worden dan beneden klaar gezet voor 
transport. Daar pikt een chauff eur ze op”. 
 Bochane gebruikt momenteel gehuurde BE-
combinaties voor het vervoer van de banden. Het 
voordeel daarvan is dat het bedrijf de voertuigen 
fl exibel in kan zetten. De chauff eurs zijn meestal 
ook ingehuurd. Beneden verdwijnen de banden in 
de BE-oplegger. De chauff eur is vanaf dat moment 
verantwoordelijk voor de banden. En het is zijn 
taak om de trailer zo in te laden, dat hij onderweg 
snel en eenvoudig de juiste banden kan in- en 
uitladen. De verschillende transportroutes en tus-
senstops hangen daarom in het bandenhotel. Zo 
kan de chauff eur precies zien in welke volgorde 
de banden ingeladen moeten worden. 
 Eenmaal aangekomen op locatie scant een 
medewerker de banden. Via het GPS-signaal weet 
de scanner dan dat de banden er zijn. “En als de 
banden op een andere locatie gescand worden 
dan de bedoeling is, geeft de handscanner een 
melding. Zo worden de banden dus altijd afgele-
verd op de locatie die in BTMS staat”, zegt Van der 
Pijl. “En dat is maar goed ook, want een gemid-
delde bandenset kost honderden euro’s, die wil je 
niet kwijtraken.” 

 Verplicht labelen 
 Ook banden die terug moeten naar het banden-
hotel worden gescand. Van der Pijl: “Als een klant 
een afspraak maakt, wordt er automatisch een 
werkorder aangemaakt. De banden verschijnen 
in de picklist en worden één dag voor de afspraak 
vanuit het hotel naar de vestiging vervoerd. Op 
die manier blijft de bandenopslag in de vestiging 
beperkt. Tijdens de afspraak worden de banden 
in de vestiging gewisseld. De autotechnicus meet 
de profi eldiepte en noteert die op de werkorder. 
Als de banden versleten zijn, wordt dat direct aan 
de klant gemeld. Hij of zij kan er dan rekening 

mee houden tijdens de volgende wissel. Na afl oop 
geeft de autotechnicus aan dat de banden gewis-
seld zijn en print hij nieuwe labels uit voor de 
banden. Pas daarna kan hij een transportopdracht 
inplannen. Op die manier voorkomen we dat ban-
den ongelabeld vervoerd worden. De banden wor-
den voor vertrek op de vestiging gescand en gaan 
dan op transport. Bij aankomst in het bandenhotel 
scant een medewerker alle banden en controleert 
de profi eldiepte. Die voert hij in op de handscan-
ner zodat de profi eldieptes in BTMS staan. Daarna 
worden de sets gewassen en gaan ze de opslag in, 
klaar voor de volgende wissel”. 

 Regie in eigen hand 
 Van der Pijl: “Onze software stelt ons in staat uiter-
mate effi  ciënt te opereren en de wisselperiode 
vlekkeloos te laten verlopen. Ook belasten we 
administratief- en logistiektechnisch onze interne 
organisatie minder, waardoor meer aandacht voor 
de klant ontstaat. We hebben de regie in eigen 
hand. Kortom, de software heeft legio voordelen 
voor ons als dealerbedrijf en stelt ons nog beter in 
staat de focus te leggen op ons doel: groei”. 

 WWW.AMT.NL WWW.AMT.NL

Het is weer tijd voor winterbanden. Dat biedt kansen voor het 
autobedrijf. Kijk op www.amt.nl/september2013 of scan de 
QR-code voor tips. In ons maanddossier vindt u ook een artikel 
over Bandenhotel Nederland.

Tips voor winterbandenwissel       

De klant meldt zich aan de balie voor de bandenwissel. Via de 
webshop www.winterbandeninactie.nl weten ook nieuwe 
klanten de weg naar dealer te vinden.

De autotechnicus wisselt de banden. Hij noteert de restprofi e-
len op de werkorder, zodat de service-adviseur de klant direct 
kan inlichten over de status van de banden. Daarmee staat de 
profi eldiepte nog niet in BTMS.
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