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1,2,3 AUTOSERVICE IN BELGIË

Topservice in de 
vertrouwde garage
1,2,3 AutoService, het groot-
ste netwerk van onafhan-
kelijke garagisten in België, 
ondertekende zopas een 
belangrijke overeenkomst 
met Federauto. AMT nam een 
kijkje bij VSM in Kapellen, dat 
nu bijna een jaar het 1,2,3 
AutoService-label voert. Wat 
levert die formule het garage-
bedrijf op?
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1,2,3 AutoService is een relatief nieuw concept op de 
Belgische markt. Het ging pas eind 2011 van start. De 
formule sloeg aan, want in 2013 werd de kaap van de 100ste 
aangesloten garagehouder overschreden. De ambities rei-
ken echter verder: “Tegen eind 2015 willen we ons netwerk 
uitbreiden tot 200 servicepunten, verspreid over België en 
Luxemburg”, verduidelijkt Garage Concept Manager David 
Colantonio de groeistrategie van het bedrijf. “Daarom zijn 
we naarstig op zoek naar nieuwe garages die mee in het 
concept willen stappen. Vaak zijn het voormalige dealers 
van automerken die hun samenwerking hebben stopgezet 
en hun activiteiten lokaal en onafhankelijk willen verderzet-
ten. Daarvoor is 1,2,3 AutoService de perfecte partner, want 
wij laten onze aangesloten garages een grote vrijheid en 
bieden ze tegelijk een professionele technische, logistieke 
en commerciële omkadering.” Bovendien kunnen ze dankzij 
de recent getekende overeenkomst met Federauto, de 
Belgische Confederatie van de Autohandel en de Autore-
paratie, een beroep doen op volledige ondersteuning van 
Federauto.
“We denken zo een niche gevonden te hebben voor de prijs-
bewuste automobilist, die niet naar een merkverdeler wil, 
maar zijn wagen toch piekfijn wil laten onderhouden door 
een onafhankelijke en vakbekwame garagist. Ondertussen 
hebben we ook enkele leasingmaatschappijen als klant die 
beroep op ons doen voor het onderhoud van hun wagen-

park. Dat is toch een mooie referentie en een bewijs dat 
zowel onze prijs als onze geleverde kwaliteit goed zitten.”

Eigen baas blijven
Die filosofie sprak ook Mark van Saet van VSM in Kapellen 
aan: “Bijna één jaar maak ik deel uit van het 1,2,3 AutoSer-
vice-netwerk en dat bevalt me prima”, vertelt de garage-
houder. “Het belangrijkste is dat ik mijn autonomie behoud 
en er niet teveel verplichtingen worden opgelegd. Ik ben al 
meer dan 20 jaar als zelfstandig garagist in deze streek actief 
en ik blijf het liefst kleinschalig met mijn vaste klanten uit 
de omgeving. Dat kan perfect met 1,2,3 AutoService. Er is 
geen druk om een omzet te halen of die elk jaar opnieuw te 
verhogen. Je wordt evenmin gedwongen je infrastructuur 
uit te breiden of een resem dure aanpassingen te doen die 
niet onmiddellijk iets opbrengen. Eigenlijk blijft het beperkt 
tot het plaatsen van het paneel van 1,2,3 AutoService aan 
de gevel. Dat heeft me over de streep getrokken. Ik hou 
vooral van de automechaniek en dat lukt best met mijn 
kleine structuur die ik zo wil behouden. In dit pand heb ik 
twee bruggen, een machine voor bandenmontage en de 
nodige diagnose-apparatuur staan en daarmee klaar ik de 
klus samen met één mechanieker. Dat is voldoende om mijn 
klantenbestand vlot te bedienen en het laat nog ruimte 
om indien nodig iemand snel uit de nood te helpen. Vaak 
zijn dat mensen die net voor hun vakantie de wagen een 
onderhoudsbeurt willen geven, maar op dat moment pas 
enkele weken later bij hun merkverdeler terecht kunnen. 

1,2,3 AutoService legt geen dure 
aanpassingen aan de infrastruc-
tuur op, een paneel aan de gevel 
volstaat. Maar dankzij de juiste ap-
paratuur, kennis en ondersteuning 
van het concept heeft een kleine 
garage, als 1,2,3 AutoService VSM 
in Kapellen, wel de capaciteit in huis 
om problemen aan klantenwagens 
snel en feilloos op te lossen.

‘HET KOMT 
REGELMATIG 
VOOR DAT IEMAND 
NAAR HIER KOMT 
VOOR EEN EUVEL 
DAT BIJ EEN 
MERKVERDELER 
NIET OPGELOST 
RAAKT’
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Mark van Saet is al meer dan 20 
jaar zelfstandig garagist en mikt 
op kleinschaligheid met zijn vaste 
klanten uit de omgeving.

Meestal kan ik die er nog wel bijnemen en haal ik meteen 
een nieuwe, tevreden klant binnen”.

Opleiding en support
Het concept van 1,2,3 AutoService gaat verder dan enkel het 
paneel aan de voorgevel. “Uiteraard!”, zegt David Colantonio. 
“We maken deel uit van Doyen Auto en dus is de levering 
van onderdelen aan de garages waarmee we samenwerken 
een belangrijk element in onze activiteiten. Met het aanbod 
van API en Requal kunnen we aan elke vraag naar onderde-
len tegemoet komen, en dat tegen een zeer scherpe prijs. 
Let wel: we willen niet absoluut de goedkoopste zijn, maar 
mikken op de beste prijs-kwaliteit-verhouding. Ook de prijs 
van de werkuren ligt bij 1,2,3 AutoService lager dan bij een 
merkgarage, zonder dat de montagekwaliteit daaronder 
leidt. Daarop zien we strikt toe en daarom voorzien we ook 
de nodige technische opleidingen. Die geven onze mede-
werkers de kans zich voortdurend bij te scholen. Thema’s 
van de cursussen zijn onder andere airconditioning, hybrides 
of DSG-versnellingsbakken. Daarvan wordt gretig gebruik 
gemaakt, ook al moet de garage dan meestal een dag dicht. 
Een bewijs dat onze garagisten graag hun vakkennis op peil 
houden.”
Ook Mark van Saet van VSM is vol lof over de omkadering: 
“Op die manier levert 1,2,3 AutoService inderdaad een 
meerwaarde voor mijn garage, zonder dat het belemmerend 

werkt. Ik was voorheen ook al klant bij Doyen, zo is het con-
tact trouwens ontstaan. Doyen levert goede voorwaarden 
voor de onderdelen, maar laat me nog steeds de vrijheid 
om elders aan te kopen mocht ik dat nodig vinden. Ook ben 
ik vrij om mijn andere activiteiten, de handel in tweede-
handswagens en de uitbating van een tankstation, verder 
te zetten. Verder is de technische support handig. Op het 
forum vind je vaak nuttige info van andere garages en de 
opleidingen zijn ook welkom. Maar ook hier ben ik vrij om 
nog elders een cursus te volgen, wat ik trouwens regelmatig 
doe”.

Prijsbewuste klant
Een slogan van 1,2,3 AutoService is ‘Bespaar op uw factuur, 
niet op de kwaliteit’. “Dat is nagel op de kop”, merkt Mark van 
Saet op. “De meeste van mijn klanten hebben een iets ou-
dere wagen die uit garantie is. Dan voelt men zich niet meer 
verplicht om voor een onderhoud of een herstelling langs te 
gaan bij de merkverdeler waar de prijs gewoon hoger ligt. Ik 
ben vooral goedkoper omdat mijn kosten veel lager liggen. 
Ik werk hier namelijk met één mechanieker in een eerder 
sobere infrastructuur. Dat weegt door in de factuur omdat ik 
zo gewoon een lager uurloon kan aanrekenen. Ook hier kan 
je een kop koffie krijgen, hoor. Zelfs gratis en met een leuke 
babbel erbij. Het belangrijkste is echter dat de service op 
hetzelfde niveau staat. Een bijkomende troef is dat we ook 

‘INDERDAAD, IK 
ZIE DE OMZET 
ONDANKS DE 
CRISIS STIJGEN’

Voor complexere interventies kan de garagehouder rekenen op de technische support van 1,2,3 AutoService.
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VSM wil de klant een totaalservice leveren, daarom werd geïnvesteerd in 
extra uitrusting zoals een goede bandenmontagemachine.

VSM werkt in een bescheiden infrastructuur met twee bruggen en één werk-
nemer naast de zaakvoerder. De kleinschaligheid laat ook flexibiliteit toe, 
om bijvoorbeeld onverwacht een klant uit de nood te helpen.

algemener werken. We doen alle klussen aan een wagen en 
hebben zo dus een beter overzicht dan de mechaniekers 
in een grote garage die ieder hun specialiteit hebben. Het 
komt regelmatig voor dat iemand naar hier komt voor een 
euvel dat bij een merkverdeler niet opgelost raakt. Dan 
vraag ik of de klant zijn wagen desnoods enkele dagen kan 
missen en graven we zo diep als nodig om het defect op 
te lossen. Meestal lukt dat wel. Op die manier nemen we 
inderdaad een unieke positie op de markt in.”

Hogere omzet door crisis
Het is geweten dat de mensen door de crisis ook op hun au-
tokosten besparen. Vaak wordt het onderhoud uitgesteld of 
wordt er naar een goedkoper alternatief uitgekeken. En dan 
komt men vaak terecht bij een 1,2,3 AutoService-vestiging 
zoals VSM in Kapellen. “Inderdaad, ik zie de omzet ondanks 
de crisis stijgen”, bevestigt Mark van Saet. “Naast mijn vaste 
klanten, krijg ik steeds meer nieuwe mensen over de vloer 
die minder willen betalen voor hun onderhoud. Vaak is daar 
eenvoudig een mouw aan te passen. Bijvoorbeeld door 
nauwkeurig na te gaan of alle interventies van een groot 
onderhoud op dat moment wel al nodig zijn, op basis van de 
kilometerstand of het tijdstip. Zo halveer je soms een factuur 
van € 250 en is de wagen weer in prima conditie. Dan heb 
je de eigenaars van wat oudere wagens die vaak niet meer 
te veel kosten willen doen. Daarvoor bieden de onderdelen 
van Requal, ook een merk van Doyen, een mooie oplossing.
De kwaliteitsnorm is iets lager dan de OE, maar nog steeds 
voldoende om enkele jaren goede dienst te leveren, en dat 
voor een merkelijk lagere prijs. Zo krijg je een auto zelfs met 
een heel krap budget nog degelijk gerepareerd. Recent ko-
men daar ook klanten van leasemaatschappijen bij die hier 
ook terecht kunnen voor een onderhoud. Ook daar speelt 
de troef van de goede prijs-kwaliteit-verhouding mee in de 
keuze voor 1,2,3 AutoService.”

Alle merken, alle diagnoses
VSM is een onafhankelijke garage en dus niet verbonden 
aan één automerk. Hier kan je in principe dus terecht met 
elke auto, wat niet weg neemt dat het bedrijf ook zijn 
specialiteiten heeft. “We zijn sterk in de VW-merken, gewoon 
omdat er veel mensen met wagens van dat gamma langsko-
men en omdat mijn mechanieker voorheen in een VW-
garage heeft gewerkt”, licht Mark van Saet toe. “Dat heeft als 
voordeel dat je weet welke kwaaltjes typisch zijn voor een 
bepaald model en die dus snel weet op te lossen. Uiter-
aard doen we ook interventies aan andere merken. Mocht 
er zich een complex probleem voor doen bij de diagnose, 
dan kunnen we vaak terecht bij bevriende merkverdelers 
of doen we natuurlijk beroep op de technische support van 
1,2,3 AutoService, dat de nodige aanwijzingen of de gepaste 
apparatuur levert. Zo slagen we erin elk probleem aan de 
wagen van een klant snel en feilloos op te lossen.”

Onder de 
vleugels van 
Doyen Auto
1,2,3 AutoService maakt deel 
uit van Doyen Auto, de logis-
tieke partner van API (Auto 
Parts International), die meer 
dan 100.000 referenties op 
voorraad heeft in opslagplaat-
sen in België, Nederland en 
Frankrijk. Daarmee wordt 97% 
van het Europese wagenpark 
gedekt met onderdelen van 
grote merken of gelijkwaardige 
alternatieven, die ook steeds 
snel geleverd kunnen worden 
bij de partners van 1,2,3 Auto-
Service.

1,2,3 AutoService werd 
James in Nederland
1,2,3 AutoService was al langer in Nederland op 
de markt, maar werd door een herstructurering 
binnen The Alwaysmobile Company herdoopt tot 
James Auto & Service. Deze nieuwe formule richt 
zich zowel tot de particuliere als de zakelijke rij-
ders die zo onder dezelfde vlag over het hele land 
bediend worden. De structuur telt intussen onge-
veer 70 vestigingen en heeft de ambitie verder te 
groeien. Het ‘Belgische’ 1,2,3 AutoService verwierf 
de rechten op de naam, maar heeft verder niets de 
maken met de oude en bestaande servicepunten 
in Nederland, die nu het logo van ‘James Auto & 
Service’ voeren.

?meer weten
Garageformule
Het belang van de Garagefor-
mule neemt toe. Lees er meer 
over op:
www.amt.nl/4-2014
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