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Airco-ervaringen 
en aircotips

LEREN VAN 
AIRCOSPECIALISTEN EN 
AIRCOSERVICELEVERANCIERS

Het aircoseizoen staat voor de deur. 
Een (zachte) winter lang stond in veel 

auto’s de airco uit. Binnenkort moet ie 
weer aan de slag. Gaat dat goed? 

Of wordt een gebrek aan onderhoud 
hem fataal? AMT noteerde airco-

ervaringen in de werkplaats 
en vroeg leveranciers van 

aircoservicematerialen om hulp en 
praktische tips.

AIRCOSTORINGEN 
UIT DE PRAKTIJK 
HOE VOORKOM JE 
BROKKEN?

Zelf sleutelen aan de airco? 
Gerrit Brink is een handige zelfsleu-
telaar. In een hobbygarage doet hij 
zelf onderhoud en reparaties aan 
zijn Citroën C5. Hij merkt dat de airco 
op een warme dag onvoldoende 
presteert. Dus laat hij de installatie 
controleren. Die blijkt te lekken bij 
de compressor. Het bedrijf dat de 
controle doet, leegt de installatie voor 
hem, zodat Brink zelf de compressor 
kan vervangen.
Die koopt Brink bij een autode-
montagebedrijf. Kosten: € 300,-. Hij 
monteert de compressor en laat door 
een mobiel aircoservicebedrijf bij de 
hobbygarage de installatie op druk 
zetten. Die blijkt lekvrij. Daarna ver-
zorgt de mobiele aircoservice ook het 
vacumeren, en vullen met koelmiddel 
en werkt de C5-airco weer prima. 
Ten slotte test de mobiele aircoservice 

ook nog even de ‘lekke’ aircocompres-
sor. Conclusie: geen lekkage. Die zat 
waarschijnlijk in een afdichting van 
een van de leidingen (lees het advies-
kader van De Auto Airco Specialist). 
Had de zelfsleutelaar dat geweten, 
dan was hij goedkoper uit geweest. 
“Jammer van de € 300,-”, concludeert 
Brink dan ook. 

Lekkende compressor of…?

DOOR ERWIN DEN HOED
BEELD AIRCOSPECIALISTEN EN LEVERANCIERS
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Airco reinigen met Wynn’s Aircomatic III, hoe werkt dat? 
Het apparaat zorgt voor een ultrafi jne verneveling van het 
product (Airco-Clean). En dus, zegt Wynn’s: “Wordt het vol-
ledige buizensysteem van de airco behandeld, zowel voor 
als na pollenfi lter en verdamper. Verder werkt de Aircomatic 
volledig autonoom, de autotechnicus kan dus ondertussen 
iets anders doen, en is geen demontage van onderdelen 
nodig. Airco-Clean doodt een wijde variëteit aan schimmels 
en bacteriën, verwijdert ook vette afzettingen, stof en vuil 
van de verdamper, laat een frisse geur achter, is biodegra-
deerbaar en goedgekeurd door het CtgB”.
Wynn’s hamert erop de klant bewust te maken van het be-
lang van reiniging: “Een gezonde airco is een gezonde klant.” 
En Wynn’s waarschuwt voor het reinigen met aerosolen: “Die 
missen de fi jne verneveling, zodat het grootste deel van het 
actieve materiaal neerslaat in de bochten van de luchtgelei-
dingsbuizen en verloren gaat. Bovendien zijn de druppels te 
groot om door het pollenfi lter te dringen”. 

“Aircosystemen hebben onderhoud nodig”, zegt Forté. “Tijdens 
het jaarlijks onderhoud wordt vaak alleen het interieurfi lter 
vervangen. Het reinigen van het aircosysteem wordt nagela-
ten. De verdamper is een perfecte voedingsbodem voor de 
groei van bacteriën, gisten en schimmels. Deze veroorzaken 
de muff e lucht en zijn verantwoordelijk voor allergische 
reacties. Mensen met astma kunnen te maken krijgen met een 
verergering van hun klachten.”
En dus adviseert Forté reiniging met Airconditioning Treat-
ment dat wettelijk goedgekeurd is door het Ctgb (College voor 
de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden).
Verder wijst Forté graag op drie veelvoorkomende fouten in 
airco-onderhoud.
Fout 1: “Besteed niet alleen in de zomermaanden aandacht 
aan het aircosysteem. Een airconditioningssysteem zorgt voor 
een constant en droog klimaat in de auto, het hele jaar door. 
Dus komt een klant maar één keer per jaar, en is dat juist in 
de herfst of winter, dan is de kans groot dat het aircosysteem 
te weinig wordt gecontroleerd of gereinigd. Wees hierop 
bedacht en informeer de klant dat aircoservice het hele jaar 
doorgaat”. 
Fout 2: “Denk niet dat je een systeem kunt reinigen met een 
luchtverfrisser. Daarmee kun je een vieze geur tijdelijk maske-
ren. Reinigen vraagt om een reiniger”. 
Fout 3: “Beslis niet voor je klant dat een aircoreiniging te 
duur is. De meeste consumenten vinden een schoon en fris 
klimaat in de auto belangrijk! Zijn er geen mankementen aan 
de auto, dan merkt de klant niks van het reguliere onderhoud, 
behalve dat het geld kost. De aircoreiniging merkt hij wel!”

De Wynn’s Aircomatic III vernevelt extreem fi jn. “Dat is nodig voor een goede reiniging van de 
verdamper en de rest van het luchtsysteem.” 

Reinigen met 
de Wynn’s
Aircomatic III

Forté: “Reinig 
de verdamper”

Aziatische airco’s zijn beter
“Ik blijf het bijzonder vinden al die 
commotie over airco’s in auto’s”, zegt 
Rene Kubben. Hij is chef werkplaats bij 
AutoFit Kees. “Er worden hoge eisen 
gesteld aan de milieuvriendelijkheid 
van het gebruikte gas, en de omgang 
ermee in de werkplaats. Maar aan de 
installatie worden geen kwaliteitseisen 
gesteld.”
AutoFit Kees is gespecialiseerd in 
Aziatische auto’s en dus is er niet zoveel 
werk in airco’s: “Van veel klanten mo-
gen we de airco niet servicen. ‘Hij doet 
het nog perfect’, zegt zo’n klant. En die 
rijdt dan in bijvoorbeeld een Mitsubishi 
Spacestar uit bouwjaar 2000. Als we 
zo’n auto dan inruilen en servicen zit er 
nog nagenoeg de juiste hoeveelheid 
koudemiddel in. Het is natuurlijk jam-
mer dat je zo omzet mist, maar klanten 
die je trouw blijven omdat je ze een 
auto hebt aangeraden waar ze weinig 
problemen mee hebben, zijn veel meer 
waard. Overigens zien wij ook veel ver-
vuilde fi lters, maar de echte storingen 
zoals defecte compressoren zie je bijna 
nooit op een Aziatische auto”.
Heeft René Kubben gelijk? Lees het 
kader van Denso.

Hoeven de slangen van het aircoserviceappa-
raat alleen na een aanrijding aan deze nippels?
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Denso is een leverancier van aircocom-
pressors. Niet alleen voor de eerste 
montage maar ook voor de aftermar-
ket. En Denso merkt dat vrijwel 100% 
van de garantieclaims op aftermarket 
compressoren niet product gerela-
teerd zijn. Met andere woorden; op 
het moment van montage waren die 
compressoren nog ok. Waardoor ze 
dan stuk gingen? “De eerste reden is 
onregelmatig draaien van de motor of 
te veel beweging in de multi-V-riem. 
Oorzaken: Vrijlooppoelie van de dy-
namo zit vast, versleten rubberdemper 
op de krukaspoelie, kapotte riem-
spanner, kapot tweemassavliegwiel, 
injector stuk…” Kortom, eerst moeten 
motor en aandrijving van de hulpsys-
temen in orde zijn.
In het aircosysteem zelf gaat ook veel 

Rocar-Tech ‘dumpt’ niet zomaar een 
aircoservicemachine in een autobedrijf. 
“We beoordelen eerst in overleg met 
de garagist welk aircostation het best 
aansluit bij zijn behoefte. Bij afl evering 
geeft Rocar-Tech een duidelijke werk-
instructie en er is zelfs de mogelijkheid 
een aircocursus te volgen, inclusief 
examen en F-Gassen-certifi caat.” 
Rocar-Tech wijst op de volgende drie 
veelgemaakte fouten: 
1 Werken met een aircomachine waar je 
onvoldoende van weet.
2 Het gebruik van de verkeerde olie.
3 Het gebruik van (te veel) fl uor bij het 
lekzoeken. 

Hoe zie je of er 
verkeerde olie 
in een systeem 
zit en hoe 
bescherm je je 
aircoservice-
station tegen 
verkeerde stof-
fen? “Gebruik 
een kijkglas en 
een snufellaar 
zegt Denso.” 

Denso

Rocar-Tech: 
“Volg een 
training”

Waar is de airco?

Vuile interieurfi lters

Auto Airco Vullen heet het mobiele 
aircobedrijf van Willem Swart uit 
Egmond-Binnen. Willem grossiert in 
lovende reviews, maar pas geleden 
moest hij toch een klant teleurstel-
len: “De klant heeft een andere auto 
gekocht. Hij belde mij met: ‘De airco 
doet het niet zo goed’. Dus ik ga met 
mijn mobiele aircoservice ter plaatse. 
Ik kijk onder de motorkap, zoek de 
aansluitventielen en ik denk: ‘Ik ben 
toch niet gek’. Geen aansluitven-
tielen te vinden. En in de auto drukken die mensen toch echt op het AC-knopje.” Dan 
doet Swart een ontdekking: “Ik zie bij het schutboard het uiteinde van wat voorheen de 
aircoleidingen waren. Wat bleek, deze auto had een zware aanrijding gehad. En in plaats 
van de airco te herstellen had de ‘schadehersteller’ het hele aircogedeelte weg gesloopt. 
Behalve het knopje dan. En die mensen maar denken dat ze een auto met airco gekocht 
hebben…”

Natuurlijk mogen ze niet ontbreken, de 
zwaar vervuilde interieurfi lters.
Het Stichts Banden Centrum trof er een 
in een Fiat Bravo en Autobedrijf van 
Hoogstraten stuurde ons een afbeelding 
van een fi lter in de overuren uit een Dacia 
Logan.

Drukken 
helpt niet…

Het interieur-
fi lter van een 
Fiat Bravo. 
Heeft hier 
een vogel zijn 
intrek geno-
men?

Interieurfi lter 
in de over-
uren. De klant 
betaalt ze in 
de vorm van 
niezen, tra-
nende ogen 
en verkoud-
heid.

mis: “Te weinig koudemiddel betekent 
te weinig olie in circulatie. Maar met te 
veel olie gaat het ook niet goed. Syste-
men zijn vaak onvoldoende gereinigd 
en soms is reinigen ook niet mogelijk. 
Een condensor met vijf parallelle buis-
jes is niet te spoelen. Het spoelmiddel 
kiest de weg van de minste weerstand 

en verstopte buisjes blijven dus 
verstopt. Maar tijdens gebruik kan zo’n 
verstopping lostrillen en de nieuwe 
compressor vernielen. Vervangen dus 
zo’n condensor”.
En dan is er het gebruik van verkeerde 
oliën en toevoegingen: “PAG en PAO 
gaat niet samen, maar ook te veel 

UV, lekstopmiddelen en conditioners 
geven problemen. En omdat het 
onderhoud van aircoservicestations 
verwaarloosd wordt komt al die ver-
vuiling ongefi lterd in het afvulstation 
terecht”. Dat gebrek aan onderhoud 
heeft meer consequenties: 
“De vacuümpomp haalt niet meer het 
benodigde vacuüm en de kalibratie 
van de weegschaal klopt niet meer, 
zodat het station een onjuiste olie-
hoeveelheid in het aircosysteem 
brengt”.
De laatste reden is onvoldoende of 
geen onderhoud aan het aircosysteem 
zelf: “Voor Europese auto’s is minimaal 
eens in de twee jaar airco-onderhoud 
nodig. Voor Japanse auto’s ligt dat 
anders. Die hanteren andere 
industriële standaards zodat die instal-
laties vrijwel geen koudemiddel laten 
ontsnappen”.
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De nieuwste Snap-on aircoservicestations kunnen worden 
voorzien van een koudemiddel identifi ceerder. Die is in de 
software geïntegreerd en voorkomt dat het koudemiddel in 
het servicestation wordt verontreinigd door een verkeerd 
koudemiddel dat uit een voertuig komt. Verkeerd koude-
middel kan grote schadelijke gevolgen hebben voor het 
voertuig.
“Raakt het koudemiddel in je eigen servicestation verontrei-
nigd, dan infecteer je daar ook andere voertuigen mee en 
kun je wachten op een grote stroom klachten.”
Als het om lekzoeken gaat levert Snap-on niet alleen alles 
wat nodig is bij de UV-methode, maar ook de materialen 
om met formeergas te zoeken: “Door bij het afpersen van 
het aircosysteem formeergas te gebruiken, in plaats van 
100% stikstof, kun je met onze ACT800H2-lekzoeker gelijk 
het lek opsporen. Formeergas bestaat uit 95% stikstof en 
5% waterstof. Omdat die H2-moleculen kleiner zijn dan 
de koudemiddelmoleculen zijn de kleinste lekkages op te 
sporen. Met deze methode wordt verder voorkomen dat er 
duur koudemiddel verloren gaat”.

De Auto Airco Specialist in Oldenzaal is een groothandel in 
airco-onderdelen, -verbruiksmaterialen en –werkplaatsbeno-
digdheden. Maar het bedrijf van Willie Harberink beperkt zich 
niet tot onderdelen leveren alleen: “Wij organiseren bijspij-
keravonden, wij geven praktisch advies bij aircoproblemen en 
zonodig komt de auto naar onze werkplaats en lossen we het 
samen op”.
En: “Wij kunnen een compressor los van de auto testen. Vaak 
hoeft niet de hele compressor vervangen te worden, maar 
volstaat vervanging van een lager of spoel”.
Harberink noemt drie veelgemaakte fouten: “Spoel na 
compressorschade en vervang de droger. En spoel niet met 
stikstof, dat heeft geen zin, spoel met een speciaal spoelmid-
del. Alleen dan krijg je vuil, metaaldeeltjes en olie eruit”. 
Fout 2 is het niet volledig leeghalen: “Vooral als het koud is 
komt dat voor. Het gevolg is overvulling. Laat de auto dan 
eerst even lopen met de verwarming aan om de verdamper 
voor te verwarmen. Wij vullen vaak even met 50 gram om de 
machine voor de gek te houden en halen dan nogmaals leeg. 
Geregeld komt er zo nog heel wat extra gas uit het systeem”.
Fout 3 is het onvoldoende zoeken naar lekkage: “Stuur de 
klant niet weg met een verse vulling en wat fl uor in zijn 
systeem maar neem de tijd voor diagnose van lekkages. Bij 
moderne auto’s demonteren wij meteen de bumper en we 
persen af met formeergas. Dat zoekt veel preciezer”.
Extra tips: “Gebruik bij elke reparatie nieuwe O-ringen, maar 
wel de juiste. En smeer ze in met airco-olie. Dat scheelt veel 
onnodige reparaties achteraf”. En: “Gebruik niet teveel fl uor. 
Vaak vult de aircovulmachine standaard een kleine hoeveel-
heid bij. Na enkele servicebeurten of reparatie zit er dan te 
veel in. Bij meer dan 5% kan de olie gaan verkleven”.

Om een lek te vinden 
met UV moet er olie 
door het lek kun-
nen. Met formeergas 
hoeven er alleen 
H2-moleculen door 
te kunnen. Met de 
ACT800H2-lekzoeker 

spoor je ze op. Bovendien doe je dat 
tijdens het afpersen en gaat er dus 
geen koudemiddel verloren. Voor 
wie de kiloprijzen van het nieuwe 
R1234yf kent is dat een belangrijk 
argument.

Lekzoeken met 
formeergas

De Auto Airco 
Specialist helpt

VW-dealer neemt onderhoud serieus
Hoe gaat de merkdealer om met airco-onder-
houd? Marc Pietersma, aftersales coördinator 
van Vallei Auto Groep in Scherpenzeel geeft 
uitleg: “Als Volkswagen-dealer hebben wij 
te maken met richtlijnen van onze fabrikant. 
Die schrijft net als andere fabrikanten niets 
voor met betrekking tot airco-onderhoud. 
Wij hebben tot 2011 behoorlijk veel defecte 
compressoren en condensors vervangen met 
de bijbehorende kosten van het spoelen en 
het monteren hiervan”. 
Dat was reden om het anders te gaan doen: 
“In 2011 hebben wij besloten om de klanten 
hier anders in te adviseren, namelijk met een 
preventieve airco-onderhoudsbeurt. Onze 
aanpak is als volgt: “Elk jaar voeren wij een 
gratis aircocheck uit. Daarbij controleren wij 
de airco-installatie visueel. Elke twee jaar 
adviseren wij een airco-onderhoudsbeurt. 
En het interieurfi lter vervangen we tijdens 
regulier onderhoud”.
Met die aanpak boekt Vallei Auto Groep resul-
taat: “Uit de cijfers blijkt dat wij een forse da-
ling in de aircoreparaties hebben gerealiseerd. 
Je begrijpt dat dit ten goede komt aan de klanttevredenheid”. De argumenten die Pietersma 
gebruikt om de klant te overtuigen zijn simpel: “Een onderhoudsbeurt voor een motor is 
preventief, die van een aircosysteem ook”. En: “Door de kleinere hoeveelheden koudemid-
del in moderne systemen is het risico op beschadiging steeds groter”. En is de klant niet te 
overtuigen? “Dan kan een gratis aircoreiniging de klant altijd nog over de streep trekken.”

Vroeger veel aircoreparaties, maar inmid-
dels is de airco-onderhoudsbeurt een vast 
onderdeel van het proces aan de receptie 
en in de werkplaats bij Vallei Auto Groep.

Lekzoeken, neem er de tijd 
voor.

Kwaaltje bij continu aangedreven compressors van de 
VW-groep. Dit boutje op het compressordeksel loopt 
een paar slagen los. Dat geeft speling zodat de spie-
baantjes uitslijten. Elke beurt dit boutje een slag geven, 
voorkomt problemen.

Gebruik bij reparatie 
nieuwe O-ringen en 
smeer ze in met airco-
olie, maar gebruik wel 
de juiste.
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?meer weten
Spoelen,
hoe moet dat eigenlijk. Kijk 
op www.AMT.nl/3-2014 voor 
de spoelinstructies van De 
Auto Airco Specialist. Nog niet 
zolang geleden bezocht AMT 
Auto Airco Specialist Harberink 
in Oldenzaal ook dat lees je 
terug op www.AMT.nl/3-2014

Kijk uit met universele olie!
Auto Airco Specialist Harberink kreeg in korte 
tijd zes keer met een bijzondere aircoreparatie 
te maken. Oorzaak: de olie.
Specialist Willie Harberink geeft een voor-
beeld: “We kregen een Toyota binnen van 
een schadebedrijf. De condensor was vervan-
gen. Na een week kwam de klant terug: de 
airco werkte niet. Het ging om een constant 
aangedreven compressor. Bij de Toyota-dealer 
werd een nieuwe compressor besteld en 
gemonteerd. Die heeft zo’n twee weken prima 
zijn werk gedaan. Toen kwam de klant terug 
met dezelfde klacht. Het schadebedrijf kwam 
er niet meer uit en de auto ging naar ons. De 
oude compressor kregen we er bij”.
De nieuwe compressor ging daar uit elkaar en 
de oorzaak werd duidelijk: “De olie was gekris-
talliseerd en bijna lijm geworden. Een zuiger 
was ‘vastgelijmd’ in de cilinder en enkele uren 
na demontage was zelfs het voorste lager niet 
meer te draaien.”
“Wij hebben het aircosysteem gespoeld en 
met de spoelvloeistof kwam nog veel op 
paraffi  ne lijkende, gekristalliseerde olie mee. 
Langdurig spoelen was nodig. De compres-
sor is ultrasoon gereinigd en cilinders en 
zuigers zijn gepolijst. Voor montage hebben 
wij de compressor langdurig laten lopen op 
onze compressortestmachine en naderhand 
nogmaals de olie vervangen. Uiteraard is de 
droger vervangen en aangezien ook de naald 
van het expansieventiel al roestig leek, heb-
ben wij dat ook vervangen.” 
De Auto Airco Specialist haalde ook de eerste 
compressor uit elkaar: “Ook die was van bin-
nen vervuild met een geleiachtige olie. En 
omdat hij al langer los lag, was hij door roest 
aangetast. Alle zuigers zaten muurvast in de 

cilinder. De komvormige lagers zaten vast op 
de kantelplaat. Deze compressor was rijp voor 
de sloop.”

Oorzaak?
Als gezegd kreeg de Auto Airco Specialist 
in korte tijd zes soortgelijke gevallen in de 
werkplaats. Het ging om uiteenlopende auto-
merken, maar het waren steeds compressoren 
met variabele opbrengst. In alle gevallen was 
er in de maanden voorafgaand een repara-
tie aan de airco uitgevoerd: “Wij hebben de 
monteurs uit de autobedrijven die aan de zes 
auto’s gewerkt hebben, gevraagd om aan te 
geven hoe ze hebben gewerkt en welke olie 
ze gebruikt hebben. Van vijf van de zes kregen 
we antwoord. In geen van die vijf gevallen 
was er gespoeld. En steeds was er een PAO-
olie (vaker universele olie genoemd) van een 
gerenommeerd merk gebruikt. Blijkbaar mag 
je die dus niet mengen met de PAG-olie die 
door de meeste fabrikanten gebruikt wordt”.

Denso-compressoren
“Omdat het in alle gevallen om een Denso-
compressor ging, hebben wij Denso Neder-
land om hun zienswijze gevraagd. Samen 
met de technici van Denso komen wij tot de 
volgende conclusies: Bij gebruik van PAO (uni-
versele olie) in combinatie met de originele 
PAG-olie kan het zijn dat een reactie ontstaat 
die paraffi  ne- of wasvorming veroorzaakt. 
Als dit bij een variabele compressor gebeurt, 
is het gevolg dat de kantelplaat niet kantelt 
en is er geen drukopbouw. Gebruik van een 
te grote dosering UV-lekzoekvloeistof in 
combinatie met PAO-olie kan een gel-achtige 
substantie veroorzaken, die bijna hetzelfde 

doet. Echter nu is het ook mogelijk dat de zui-
gers in de cilinder gaan vastkleven. Gebruik 
van additieven zoals een lekstopmiddel of 
olieconditioner zorgen dat olie gaat indikken 
en als een dikke stroop in de verschillende 
airco-onderdelen achterblijft. Ook hierdoor 
is er kans op verkleving en verstopping. Men-
ging van PAO en/of additieven met PAG-olie 
kan een onstabiele olie veroorzaken. Deze 
onstabiele olie zorgt voor zuurvorming. Zuur 
met zuurstof of water op metaaldelen zorgt 
bijna direct voor zware corrosie.”

Hoe kan dit gebeuren?
De Auto Airco Specialist is ervan overtuigd 
dat het niet altijd komt door bewust gebruik 
te maken van een bepaalde olie of additief: 
“Vaak is het een combinatie van omstan-
digheden. Een aircosysteem wordt opnieuw 
afgevuld en daarbij wordt PAO-olie en UV 
toegevoegd. Korte tijd later moet er opnieuw 
gevuld worden, omdat de eerste keer een 

Kantelplaat en zuigers uit een BMW 5 Serie 
van 2010. Een combinatie van PAG, PAO en een 
conditioner maakte lijm van de olie en zette 
alles muurvast.

lekkage niet werd gevonden of omdat een 
condensor door een ongevalletje vervangen 
moet worden. Mogelijk wordt er dan weer 
PAO en UV toegevoegd en zo wordt het pro-
bleem groter.”
En dan is er nog het aircoserviceapparaat 
zelf: “Volgens Denso blijkt dat er weinig 
onderhoud wordt uitgevoerd. Hierdoor raken 
fi lters, drogers en vloeistofafscheiders verza-
digd en komen verontreinigingen (olie, UV, 
lekstop, conditioner en water) in de koude-
middelcilinder of tank terecht. Deze ver-
ontreinigingen gaan zo weer mee naar een 
volgende auto die afgevuld wordt. Bedrijven 
die onderhoud en reparaties uitvoeren aan 
vulstations, geven al langere tijd aan dat dit 
een probleem is.” 

Sinds Auto Airco Specialist Harberink aircocompressoren open-
maakt ging er een wereld open voor het bedrijf. En niet alleen 
op oliegebied: “Vaak kunnen we met een kleine reparatie de 
klant de kosten van een dure nieuwe compressor uitsparen”.
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DEALER VAN HET JAAR

DAF-dealer De Burgh 
diversificeert
Na de vette jaren ging DAF-
dealer De Burgh in Eindho-
ven, Acht en Son op zoek naar 
diversificatie. Die ‘crisis’-
strategie blijkt zeer succesvol 
uit te pakken. Het bedrijf is 
nu DAF-dealer van het jaar 
geworden. Directeur Marco 
Lennards wil graag een stapje 
harder lopen, want een DAF-
dealer in Eindhoven kan niet 
gemiddeld zijn.

DOOR JOHN MULDER / FOTO’S JAN LIEFTINK

Felicitaties voor De Burgh: ‘DAF-dealer van het jaar’. De 
Burgh heeft drie vestigingen, die op slechts vijf kilometer 
van elkaar liggen. In Eindhoven werken 63 medewerkers 
(DAF en GINAF), in Acht 61 medewerkers (DAF, servicedealer 
Fiat en Iveco) en in Son 19 medewerkers (servicedealer DAF 
en GINAF). Dat het dealerbedrijf zo dicht bij de DAF-fabriek 
is gevestigd, heeft volgens directeur Marco Lennards zowel 
voor- als nadelen. Lennards: “Iedereen denkt dat wij alles 
weten wat de fabriek weet. Als een klant een neef heeft, die 
bij DAF werkt en in het informele circuit iets gehoord heeft, 
dan moeten wij dat ook weten. Dat is niet altijd een ideale 
positie. Wij hebben dan ook niet de makkelijkste klanten, 
maar we zijn zelf voor de DAF-fabriek ook niet de makkelijk-
ste dealer. Dat houdt iedereen scherp”.
De Burgh investeert meer in de magazijnvoorraad dan wat 
de logistieke systemen van DAF suggereren. Je zou ver-
wachten dat een dealerbedrijf onder de rook van de fabriek 
juist met een kleinere voorraad kan werken. Lennards: 
“Juist omdat we zo dicht bij de fabriek zitten, verwachten 
onze klanten dat wij alles direct kunnen leveren. DAF heeft 
een uitstekend logistiek systeem, maar we kunnen niet 
meer zoals vroeger even naar de fabriek rijden om een 
onderdeeltje op te halen. Een grotere en bredere voorraad 
levert ons daarom rust in de organisatie op. Het is voor ons 
bedrijf in Eindhoven kostenverhogend, maar het zorgt voor 
flexibiliteit bij de bedrijven in Son en Acht”. De drie bedrijven 
werken nauw samen en kunnen, indien gewenst, werk, 
monteurs en onderdelen van het ene naar het andere bedrijf 
verplaatsten. Lennards: “Ik ga ervan uit dat de klanten op 
den duur ook merken dat wij wel de benodigde onderdelen 
op voorraad hebben en dus snel met de reparatie verder 
kunnen, terwijl dat bij andere bedrijven niet het geval is”.

Houd de werkplaats ‘s avonds open
Tot een paar jaar geleden waren alle werkplaatsen in Ne-
derland vele dagen vooruit volgepland. Dat is niet meer zo. 
Nederland verliest zijn positie als transportland aan de Oost-
Europese landen, het Nederlandse wagenpark neemt af en 
trucks en trailers worden beter en leveren dus steeds minder 
werk op. Er zijn volgens Lennards dan ook teveel truckdea-
lers in Nederland. Ongeacht het merk. Lennards: “Er zal een 
sanering in de branche plaatsvinden en dat is een uitdagend 
scenario. Dealers kunnen diversificeren, maar ze kunnen 
ook inkrimpen en kijken waar dan wel de optimale grootte 
ligt”. De bedrijven die kiezen voor inkrimping, beginnen met 
het beperken van de openingsuren van hun werkplaats. Bij 

De Burgh zijn de drie werkplaatsen elke werkdag van 7.30 
tot 22.00 uur open (plus zaterdagochtend) en die ruime 
openingsuren zijn alleen vol te houden als er voldoende 
werkaanbod is. Lennards: “Als je ‘s avonds om 18.00 uur geen 
werk meer hebt, ontkom je er niet aan om de openingstij-
den te beperken. Wij doen dat juist niet. Wij krijgen ‘s avonds 
klanten binnen die snel geholpen willen worden met kleine 
werkzaamheden, omdat ze elders niet terecht kunnen. We 
doen dat graag en hopen die klant de volgende keer ook 
voor regulier onderhoud te mogen verwelkomen”. De Burgh 
kiest duidelijk voor diversificatie en zoekt nadrukkelijk naar 
nichemarkten om de werkplaatsen gevuld te houden.

Tweedehands: LenGo Truckparts
De crisis maakte duidelijk dat er ook bij De Burgh te weinig 
omzet werd gemaakt om iedereen de hele dag aan het 
werk te houden. Lennards is met zijn team om de tafel gaat 
zitten om plannen uit te denken. Een aantal daarvan is 
zeer succesvol gebleken, zoals het verkopen van gebruikte 
DAF-onderdelen. Er is een merk en logo voor gecreëerd, 
LenGo Truckparts, want De Burgh is onderdeel van de LenGo 
Automotive Group, een bedrijf van de familie Lennards en 
Govers. Lennards: “We merkten dat sommige klanten be-
hoefte hadden aan goedkopere onderdelen. Om die klanten 
niet van ons te vervreemden, zijn we in 2008 begonnen met 
het aanbieden van gebruikte onderdelen. De werkplaats-
recepties van al onze dealerbedrijven 
bieden ze aan als ze denken 
dat de klanten daar 

Marco Lennards: “Ik ben bereid veel 
te doen om als dealer boven het 
landelijk gemiddelde te scoren. Je 
kunt het als DAF-dealer in Eindho-
ven niet maken om ‘gemiddeld’ te 
zijn”.

DAF-dealer 
van het jaar 
De Burgh heeft 
drie vestigingen 
onder de rook 
van Eindhoven 
op slechts en-
kele kilometers 
afstand van el-
kaar. Het bedrijf 
in Eindhoven 
is ook GINAF-
dealer.

ONDERNEMEN
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Het is prettig werken in de ruime 
overzichtelijke werkplaats van De 
Burgh in Eindhoven. Een paar jaar 
geleden investeerde het bedrijf in 
onder andere een nieuwe vloer. 
Zulke investeringen zijn goed voor 
de motivatie van de klanten en het 
personeel. Foto’s Jan Lieftink

‘JUIST OMDAT WE 
ZO DICHT BIJ DE 
FABRIEK ZITTEN, 
VERWACHTEN 
ONZE KLANTEN DAT 
WIJ ALLES DIRECT 
KUNNEN LEVEREN’

geïnteresseerd in zijn”. Het blijkt te werken, want de prijs-
gevoelige klanten zijn allemaal gebleven. LenGo Truckparts 
heeft inmiddels vijftienduizend gebruikte onderdelen op 
voorraad, variërend van flexibele uitlaatdelen, omvormers 
en luchtketels tot cabine-ophangbeugels, plaatwerk en 
spoilers. De onderdelen zijn van schade-trucks of ingeruilde 
trucks afkomstig. Alleen de onderdelen waar vraag naar is 
worden gedemonteerd, zodat de demontagekosten zo laag 
mogelijk blijven. De rest wordt verschrot. De onderdelen 
worden gecontroleerd, schoongemaakt, netjes verpakt 
(indien nodig) en opgeslagen onder de originele onder-
delen- en chassisnummers. Van de motoren en versnel-
lingsbakken worden het aantal gereden kilometers en de 
conditie beschreven. Marketing is volgens Lennards niet de 
sterkste kant van de LenGo Truckparts-concurrenten en dus 
is de motor op de website met duidelijke foto’s te bekijken 
en staat er zelfs een prijs bij. Lennards: “We specialiseren ons 
alleen in DAF-onderdelen, want daar hebben we de meeste 
kennis van. We weten precies welke versnellingsbak en mo-
tor bij elkaar horen en wat voor software daar voor nodig is”.

Gebruikt bijt nieuw niet
LenGo Truckparts is ook begonnen met het opnieuw 
bekleden van gebruikte DAF-stoelen en heeft daarvoor 
alle mogelijke stoffen op voorraad. Het is weliswaar geen 
activiteit waar Lennards veel geld mee denkt te verdienen, 
maar het is wel weer goed voor een aantal verkochte werk-
plaatsuren. Bovendien waarderen de klanten de service. 
Lennards heeft intern een team geformeerd, dat alles weet 
van gebruikte onderdelen en ook de logistiek regelt. Op die 
manier hoeft niet iedereen in het bedrijf zich met gebruikte 
onderdelen te belasten. Lennards: “Dat is nodig, want de 

tweedehandsmarkt is een moeilijke markt, waar je gevoel 
voor moet hebben”.
Hoewel Lennards geen streefomzet voor deze LenGo Truck-
parts heeft, ligt de omzet inmiddels boven een miljoen euro. 
Nog belangrijker: de verkoop van de gebruikte onderdelen 
gaat niet ten koste van de verkoop van nieuwe onderdelen. 
Lennards: “We zien dat we een andere markt gecreëerd heb-
ben via internet. We verkopen een deel van de onderdelen 
aan collega’s in Duitsland, Polen, het Verenigd Koninkrijk en 
in Afrikaanse landen”. De Burgh wil deze activiteit stap-voor-
stap uitbouwen, want het verkopen van gebruikte onder-
delen heeft het bedrijf een extra dimensie gegeven. Smaakt 
het naar meer? Lennards: “Ja, we hebben onze Poolse be-
drijven laten zien hoe we dit in Nederland doen en waarom. 
Wat wij hier geleerd hebben, gaan we nu aan hen leren”.

Zelfs particuliere klanten...
De diversificatie levert een veelheid aan uiteenlopende 
activiteiten op. Zo is er de 24-uursservice voor de rijdende 
melkontvangstauto’s (RMO’s), die het bedrijf in Acht overal 
onder de grote rivieren voor Campina verzorgt. Andere 
activiteiten zijn het CNG-onderhoud aan Iveco’s (Acht), de 
werkzaamheden aan de legertrucks, software en CAN-bus 
aanpassingen aan DAF-brandweerauto’s (Eindhoven), ban-
denspecialisme voor bestelauto’s (Acht) en het uitlijnspe-
cialisme in Eindhoven. In alle drie de vestigingen worden 
ADReM- en AMTeK-veiligheidsinspecties voor afvalinzame-
lingsvoertuigen uitgevoerd. Het keuren van veegmachines 
en kolkenzuigers is weliswaar geen urenslurpende activiteit, 
maar het werkaanbod stijgt er gestaag door en ook hier 
geldt dat de klanten de service op prijs stellen. Idem voor 
de werkzaamheden die worden uitgevoerd aan trucks met 
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Samen met Custers ontwikkelde 
De Burgh een verrijdbare steiger, 
die precies over de achterkant van 
een truckchassis past. Lennards: 
“We kwamen op dat idee door de 
ongelukkige werkhouding van de 
monteurs bij sommige werkzaam-
heden. Met vier zwenkwielen kan 
de aluminium constructie ook 
buiten gebruikt worden”. Erik Schalk 
kan zo veilig aan een zwaailamp 
werken.

Je zou dit eigenlijk de eerste bedrijfsdiversificatie 
kunnen noemen: De Burgh reviseert al dertig jaar 
versnellingsbakken en differentieels. Op de voorgrond 
demonteert Mark van Ham een set tandwielen uit een 
bak. Zijn broer Frank maakt op de achtergrond een 
pakking schoon.

De gebruikte onderdelen variëren van flexibele uitlaat-
delen, omvormers, achterlichten en remcomponenten 
tot cabine-ophangbeugels, plaatwerk en spoilers. Alle 
onderdelen, die Erik van Aarle beetpakt, zijn schoon en 
genummerd.

LenGo Truckparts is in de crisis als activiteit begonnen 
om mensen aan het werk te houden. Het is inmiddels 
met 15.000 gebruikte onderdelen op voorraad uitge-
groeid tot een succes.

een Dennis Eagle-opbouw (Son) en het Translift-dealerschap 
(Eindhoven). Lennards: “We repareren deuren en vloeren 
van carrosserieën, doen veel ‘schroefwerk’ bij schadeherstel, 
maar we richten en spuiten niet en houden ons evenmin 
bezig met carrosseriebouw, wegens onvoldoende werk en 
marge”. Wel bouwde De Burgh in Son in 2012 de bekende 
geel/rode DAF XT460 torpedoneus voor transportbedrijf 
Jansen. Son maakte slechts twee torpedo’s, die gezien wor-
den als de opvolger van de legendarische DAF NAT/NTT. Het 
idee kwam van Jansen, die een jubileum vierde en Lennards 
was direct enthousiast. Het is nooit de bedoeling geweest 
om er een bedrijfsactiviteit van te maken, maar het bracht 
Jansen en De Burgh wel veel positieve publiciteit.
Als urenslurper schiet De Burgh in Acht (waar Fiats en 
Iveco’s worden verkocht en alle merken bestelauto’s worden 
onderhouden) sinds 2011 met camperonderhoud in de 
roos. Aanvankelijk ging het alleen om chassis-onderhoud, 
maar inmiddels is Acht een compleet Camper Service Center 
geworden, waar ook onderhoud en reparaties worden uitge-
voerd aan de opbouw, vochtmetingen worden uitgevoerd 

en onderdelen en accessoires worden verkocht. Acht is in 
korte tijd een allround servicepunt voor alle campermerken 
geworden. Lennards: “We doen eigenlijk verder nooit zaken 
met particulieren, dus omgaan met voornamelijk particu-
liere klanten was wel even wennen. Onze specialisten begrij-
pen inmiddels dat een defect gasfornuis voor de klant net zo 
belangrijk is als een defect aan het chassis. We verkopen met 
de camperactiviteiten veel uren”.

Multinational dankzij Polen
De geschiedenis van De Burgh gaat terug tot 1959. LenGo 
nam het bedrijf in 1985 over en dealerbedrijf De Burgh werd 
de persoonlijke leerschool voor Marco Lennards. Op het mo-
ment dat het in Eindhoven, Son en Acht gesmeerd liep, acht-
tien jaar geleden, had Lennards de ambitie om de lat wat 
hoger te leggen. Dat lukte met de overname van DAF-dealer 
Van Hooft (Den Bosch, Veghel en Boxtel) in 2001. Andere 
Nederlandse overnames bleven uit, omdat niemand wilde 
verkopen. Het ging immers goed? Ook in België lukte het 
niet, hoewel Beneparts in Turnhout wel bij de holding hoort, 
maar Duitsland bood op dat moment wel de mogelijkheid 
om een DAF-dealerschap te openen. Ondertussen kwamen 

DE BURGH KIEST 
DUIDELIJK VOOR 
DIVERSIFICATIE 
EN ZOEKT 
NADRUKKELIJK 
NAAR NICHE-
MARKTEN OM DE 
WERKPLAATSEN 
GEVULD TE 
HOUDEN

Veel transportbedrijven zorgen zelf voor banden. Het 
uitlijnen besteden de meeste klanten graag uit. De 
Burgh Eindhoven is het uitlijncentrum van de drie De 
Burgh-bedrijven; Marko Simons de specialist.

ONDERNEMEN
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De Burgh heeft altijd tussen de 60 en 80 gereviseerde 
versnellingsbakken op voorraad. Robin Hamers haalt 
met z’n heftruck een versnellingsbak uit de stelling.

De Burgh Eindhoven is met 63 werk-
nemers zeker geen klein bedrijf, 
maar de Poolse vestigingen in de 
LenGo-holding groeien de Neder-
landse bedrijven snel voorbij.

Een nieuwe versnellingsbak kost 
8.000 tot 20.000 euro. Dat maakt 
revisie aantrekkelijk.

er regelmatig Polen bij De Burgh over de vloer om onder-
delen te kopen. Lennards: “Ze klopten op de fabriekspoort 
van DAF, maar die stuurde ze door naar de dealers, want 
DAF doet alleen zaken via de dealers. Al snel hadden we veel 
contacten en een redelijke omzet bij onze Poolse klanten. 
Dus ik kwam op het idee om iets in Polen op te zetten. We 
zijn met vijf mensen in het noorden van Polen begonnen, 
het armste deel. Een pand kopen kon daar nog niet, dus we 
huurden een oude schuur met blauwe deuren”.
Ook DAF zag de potentie van de Poolse markt in en bouwde 
er een importeursvestiging. Toch moest LenGo nog vijf jaar 
vechten om te overleven (“lage investeringen, maar hoge 
risico’s”). Na die zware beginjaren werd echter duidelijk dat 
de investeringen in Polen meer rendement zouden ople-
veren, dan een eventuele verdere uitbreiding in Duitsland. 
Het succes mag er zijn; LenGo heeft met DAF, Iveco, Fiat, 
Volkswagen en Kögel inmiddels een marktaandeel op de 
Poolse bedrijfswagenmarkt van een dikke twaalf procent en 
is inmiddels de op één na grootste DAF-dealer ter wereld. 
Lennards: “We werken daar, net als in de andere landen, uit-
sluitend met lokaal management. Polen is een zeer concur-
rerend land. Onze panden zijn daar mooier dan in Nederland 
en de Polen zelf zijn ambitieuze, harde werkers met hoge 
opleidingen. We zitten er nu achttien jaar en ik kom er met 
ontzettend veel plezier”.

“Je kunt niet gemiddeld zijn”
LenGo heeft een omzet van 505 miljoen euro, heeft 23 vesti-
gingen in Nederland, België, Duitsland, Polen en Rusland en 
telt twaalfhonderd medewerkers, waarvan 252 in Nederland. 
Lennards: “LenGo is een familiebedrijf en dat heeft voor ons 
een bijzondere betekenis. We zijn niet geïnteresseerd in 
kortetermijngewin, omdat we een relatie met de klant voor 
lange termijn willen. Je kunt elkaar dan veel beter helpen”. 
Die mentaliteit zal de komende jaren aan belang winnen, 
want Lennards verwacht dat de bedrijfswagenwereld in 
de komende drie tot vijf jaar ingrijpend zal veranderen. De 
mate waarin bedrijven er in slagen klanten vast te houden, 
zal cruciaal zijn voor hun overlevingskansen. DAF-dealer van 

het jaar worden is daarom een mooie opsteker. Lennards:  
“Ik ben er trots op dat wij DAF-dealer van het jaar zijn 
geworden. De kwaliteit van de Nederlandse dealers, 
ongeacht het merk, ligt internationaal gezien op een heel 
hoog niveau. Nederlanders zijn actief, inventief en zelfstan-
dig. Nederlandse monteurs pakken zaken op, waarvan ze 
denken dat het goed is voor de klant en het bedrijf. Van die 
flexibiliteit moeten wij het hebben. In Duitsland wachten ze 
eerst op toestemming”.
De Poolse bedrijven in de LenGo-holding zijn de Neder-
landse zusterbedrijven qua omzet, aantal werknemers en 
aantal vestigingen inmiddels dik voorbij, maar het doet 
allemaal niets af van Lennards’ ambitie voor de Nederlandse 
dealerbedrijven. Het DAF-marktaandeel van De Burgh ligt 
ver boven het landelijk gemiddelde en dat moet zo blijven. 
Lennards: “Ik ben bereid daar veel voor te doen en voel het 
als een verplichting om boven het landelijk gemiddelde te 
zitten. Als we drie stappen harder moeten zetten dan een 
ander, prima, dan moet dat maar. Je kunt het als DAF-dealer 
in Eindhoven niet maken om ‘gemiddeld’ te zijn”.

Altijd gereviseerde 
bakken op voorraad
In Eindhoven heeft De Burgh al dertig jaar een re-
visie-afdeling voor versnellingsbakken en differen-
tieels. De laatste jaren zijn de broers Frank en Mark 
van Ham er elke dag actief. Zij hebben veel ervaring 
en weten al snel wat de oorzaak van een defect kan 
zijn. Gemiddeld duurt een revisie anderhalve dag 
per bak, inclusief demontage, reparatie, montage 
en spuiten. Frank en Mark zetten per revisie gemid-
deld zo’n vijftienhonderd euro aan onderdelen in 
een bak. Dat lijkt allemaal arbeidsintensief en duur, 
maar een nieuwe versnellingsbak kost ergens tus-
sen de acht- tot twintigduizend euro. Bovendien zijn 
de versnellingsbakken en differentieels kwalitatief 
zo goed, dat ze na een revisie weer ontzettend lang 
mee kunnen. Een revisie kan dus heel aantrekkelijk 

zijn. De Burgh heeft altijd tussen de zestig en tach-
tig ruilbakken op voorraad. Lennards: “Ook andere 
DAF-dealers zijn klant. Het is een specialisme dat 
ons al dertig jaar lang werk oplevert”.
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