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Hoe ‘verkoop’ je de werkplaatsfactuur? 

Mooren Auto zet reparatie op de foto
Auto weer tiptop in orde? Dan alleen de factuur nog. Als het werk goed gedaan is, bepaalt niet 

zozeer de hoogte van het eindbedrag of de klant tevreden is. Veel belangrijker is dat de klant 

er op kan vertrouwen dat hij een eerlijke prijs betaalt. Maar hoe geef je hem dat vertrouwen? 

Mooren Auto in Roelofarendsveen bedacht een slim en toch o zo eenvoudig antwoord.

27 jaar geleden begon Jos Mooren in de schuur 
van zijn vader met de reparatie van auto’s. In die 
bescheiden huisvesting startte hij ook met de ver- 
koop van auto’s. Bijzonder was dat hij vanaf dag 1 
op iedere verkochte auto een jaar garantie gaf. 
Zo werd vertrouwen Moorens handelsmerk. En dat 
heeft hem geen windeieren gelegd. Het bedrijf 
verhuisde naar een eigen pand, kocht later het 
pand aan de overkant van de straat erbij en breid-
de dat een jaar of zes geleden opnieuw flink uit.
Inmiddels werken er 17 mensen bij Bosch Car Ser-
vice Mooren. Een van hen is diagnosetechnicus, en 

Topmonteur op AMT Garageforum, Iwan Kennis. 
Als we de werkplaats binnenkomen, zien we juist 
hoe Kennis een foto maakt van de kabelboom in 
de achterdeur van een Ford Transit. “De oorzaak 
van de storing in deze auto zit in deze kabelboom. 
De foto krijgt de klant straks bij de factuur. Zo 
laten we hem zien wat er aan de hand was en hoe 
we dat gerepareerd hebben”, legt Kennis uit.
Opvallend, wie zijn klassieker laat restaureren 
krijgt bij aflevering een compleet fotoboek. Maar 
in de reparatie en onderhoudswerkplaats is de 
camera een onbekend fenomeen. Zo niet bij 

Mooren Auto. Daar is de fotocamera standaard-
gereedschap bij iedere reparatie. Kennis gunt ons 
een kijkje in het inmiddels gigantische fotoarchief 
dat hij en zijn collega’s met de vier werkplaatsca-
mera’s hebben opgebouwd. “Gladde banden? Dan 
gaat er een foto mee met de profieldieptemeter 
er op. Remblokken of handremkabel vervangen? 
Een foto toont de oude. Bobine afgebroken? Kijk 
roest, daaraan zie je dat de breuk er al langer zat.” 
Een stuurstang, een draagarm, een ashoes, een 

Tip van Mooren Auto: “Laat zien wat je doet, wees transparant 
naar de klant. Dus, niet alleen repareren, ook fotograferen!”
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opengebarsten remvoering, een verroeste uitlaat, 
de werkplaatscomputer staat er vol mee.

Foto’s en verslag
Zo’n foto zegt vaak meer dan duizend woor-
den. “We vervingen de schakelkabels van een 
Mercedes A-Klasse. Omdat die dwars door het 
schutbord lopen, moest het hele dashboard eruit. 
‘Zo! Daar ben je wel een dagje zoet mee geweest’, 
zei de klant toen hij de foto’s zag. Dus dan vallen 
die zes uur op de factuur ineens heel erg mee”, 
legt Kennis uit.
Moet er diagnose gesteld worden, dan gaan er 
niet alleen foto’s mee met de factuur, maar ook 
een stap-voor-stap verslag. “Als je na een uitge-
breide zoektocht een sensortje of een stekkertje 
van een paar euro vervangt is het lastig om je 
zoektijd in rekening te brengen. In zo’n verslag 
laat je zien wat je in die tijd gedaan hebt. Die 
transparantie geeft de klant het vertrouwen dat 
die uren echt nodig waren.”
Hoe zo’n verslag eruit ziet? Heel simpel: “Klacht: 
airco werkt niet. Controles: Compressor en koel-
ventilator werken niet. Foutcode op druksensor. 
Voeding en massa op sensor gemeten, zijn goed. 
Geen signaal op signaaldraad, geen open signaal 
vanuit de ECU. Metingen verricht op sensor en 
stekker. Bij het onder trekkracht houden van de 
stekker wel een goed signaal. De airco werkt dan 
en de foutcode is te wissen. Conclusie: slecht 
contact in de stekker. We hebben de stekker gerei-
nigd en er voor de zekerheid een draad overheen 
gemaakt. Airco werkt nu goed”.
Wow, dat is helder voor de klant. Die ziet hoe de 
werkplaatstijd is besteed en hij kan er op vertrou-
wen dat zijn airco nu weer goed functioneert. 
Maar behalve voor de klant heeft de inmiddels 
omvangrijke database met foto’s en verslagen ook 
een voordeel voor het bedrijf zelf: “We kijken er re-
gelmatig in terug. Hé, hebben we zo’n storing niet 
al eens eerder gehad? Hoe hebben we het toen 
aangepakt?” En dan is er nog een heel belangrijke 
reden: “Wij geven een jaar garantie op iedere 
reparatie. Dus willen we niet gokken. We willen 
heel zeker weten wat de oorzaak van een storing 
is. Als je stap-voor-stap alles opschrijft kun je 

veel makkelijker controleren of je echt de goede 
conclusie trekt”.

Niet aan de receptie
Foto’s en een verslag, heel mooi. Maar je kunt 
de vervangen onderdelen toch ook tonen als de 
klant zijn auto komt halen en hem dan meteen 
het verhaal van de diagnose vertellen? Behalve 
dat het dan niet vastligt voor later en dat het 
gedoe geeft met vuile onderdelen op de receptie, 
heeft Mooren Auto nog meer redenen om dat niet 

te doen: “We hebben veel lichte bedrijfsauto’s. 
Dus komt heel vaak niet de eigenaar de auto 
ophalen. Met de foto’s bij de factuur krijgt ook hij 
te zien wat er aan de auto gebeurd is. Bovendien 
brengen we een groot deel van de auto’s thuis. 
De foto’s en het reparatieverslag laten ook die 
klanten zien dat er daadwerkelijk iets aan hun 
auto gedaan is. En natuurlijk hebben wij de auto 
ook netjes gezogen en gewassen, want ook daar-
aan kun je zien we met zorg aan de auto gewerkt 
hebben”.

Foto bij de aircoreparatie. Deze stekker was de boosdoener. Kijk maar, trekkracht op de kabelboom en de airco werkt. Kabelboom loslaten en hij houdt ermee op. 

Bij een uitgebreide reparatie 
hoort een uitgebreid verslag.

Meer transparantie en han-
dig voor de autotechnicus: 
sticker met de onderhouds-
informatie. Wat is wanneer 
gebeurd?
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