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 ‘Volledige onderhoudshistorie bekend’ 
en: ‘Met nieuwe APK’. Die kreten de- 
den een klant van ons besluiten zijn 
auto niet meer te laten herstellen en 
die andere te kopen. Het ging om een 

VW Touran 2.0 TDI. De auto trilde wat bij optrekken, 
maar dat zou een kleinigheidje zijn. Dat viel tegen. 
Diagnose leerde dat de nokkenas en stoters waren in-
gelopen en de verstuivergaten uitgeslagen. Ondanks 
de ‘goede staat van onderhoud’ en de ‘nieuwe APK’ 
toch een reparatie van bijna € 3.000,-. 
 Vervelend, maar het kan erger. Op het moment van de 
reparatie leek dit de enige slijtage van de Touran en 
de auto werd gemaakt. Binnen een half jaar begon de 
versnellingsbak kuren te vertonen. Die moest gerevi-
seerd worden. Inclusief koppelingsset en tweemassa-
vliegwiel weer een ingreep tegen een vergelijkbaar 
bedrag. 
 Een andere auto kopen. Vaak een feestje. Maar in dit
geval eentje met een forse kater. Als de kosten van 
herstel de waarde van zijn auto overstijgen, is een 
klant niet alleen op zoek naar een alternatief, maar 
ook naar zekerheid. Maken of vervangen? Die afwe-
ging is in de praktijk vaak aan de orde. Feitelijk is de 
vraag of de herstelde auto meer kans biedt op een 
bedrijfszekere toekomst dan een ander nieuw aange-
kocht exemplaar. 
 Niet alleen in dit voorbeeld, maar heel vaak speelt de 

APK bij het antwoord op die vraag een belangrijke 
rol. De klant heeft het idee dat hij dankzij die ‘verse’ 
APK minstens een jaar vooruit kan zonder onver-
wachte kosten. 
 Dat dit niet zo hoeft te zijn, meldt ook de website 
van de RDW: “De APK is een momentopname en 
geeft geen garantie dat uw voertuig de rest van het 
jaar veilig blijft om mee te rijden en dat u een jaar 
lang geen onderhoud hoeft te plegen. Regelmatige 
controle en onderhoud van uw voertuig blijft dus 
belangrijk.” 
 Kortom, de APK is geen aankoopkeuring. Als de 
Touran vooraf gecontroleerd was en de gebruiks-
sporen en kilometerstand juist vertaald waren naar 
veel voorkomende euvels bij deze auto’s, was het 
aankoopadvies wat ons betreft negatief geweest. 
 Nu oversteeg de som van de aanschaf- en herstelkos-
ten binnen een jaar vele malen de herstelkosten van 
de vervangen auto. Juist omdat klanten zekerheid 
zoeken, is ‘herstellen en weten wat je hebt’, vaak te 
verkiezen boven ‘vervangen, (veel) meer investeren 
en wellicht voor verrassingen komen te staan’. 

Als de situatie daarom vraagt, is de 
afweging ‘liever maken dan 
vervangen’ voor een gedegen 

autobedrijf vaak goed te 
onderbouwen. Doen! 
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