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VROUW EN AUTO.NL BEDIENT DE VROUWELIJKE KLANT 

De roze loper
Nog steeds kopen mannen 
meer auto’s dan vrouwen. 
Maar in aantallen groeit het 
autobezit van vrouwen naar 
dat van mannen toe. Een 
belangrijke groep dus. Toch 
richten de meeste autobedrij-
ven zich op de man. Zo niet 
Kia-dealer Pals en Van Tilburg. 
In december 2013 lanceerden 
zij Vrouw en auto.nl. Wat kun-
nen we leren van dit autobe-
drijf uit Marknesse?
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Vrouw en auto.nl begeleidt vrouwen van A tot Z bij de 
aanschaf van een auto en bij het onderhoud en de reparatie. 
Ben van Tilburg, bedenker van Vrouw en Auto.nl en mede-
eigenaar van Kia-dealer Pals en Van Tilburg legt uit: “Wij ont-
zorgen vrouwen wat betreft hun auto. Steeds meer vrouwen 
zijn financieel onafhankelijk en maken hun eigen keuzes, 
ook op autogebied. Ze willen duidelijk advies en vinden het 
prettig dat het ze gemakkelijk wordt gemaakt. Bijvoorbeeld 
met een zoekopdracht. We zoeken voor haar naar een be-
paald type auto en halen die op. Onze klant hoeft daarvoor 
niets te doen. We nemen zelfs de garantie over.”

Ontzorgen
Vrouw en Auto.nl biedt vrouwen een totaalpakket en zorgt 
ervoor dat alles goed geregeld wordt bij het onderhoud, de 
verzekeringen, de financiering en de lease. Vrouwen krijgen 
bericht als het tijd is voor een APK-keuring of onderhouds-
beurt en Vrouw en Auto.nl biedt klanten een haal- en breng-
service. Bij verzekeringen en financieringen wordt objectief 
geadviseerd en meegerekend om de beste optie te vinden. 

De papieren rompslomp wordt vrouwelijke klanten volledig 
uit handen genomen. Vrouw en Auto.nl maakt gebruik van 
de 25 jaar autovakkennis van moederbedrijf Pals en Van 
Tilburg. “Samen bieden we vrouwen duidelijkheid, zekerheid 
en gemak voor alles op autogebied.”
Ben van Tilburg bedacht het concept al in 2006. “Ik werkte 
toen nog bij een Suzuki-dealer,” legt Ben uit, “Daar viel mij 
op dat er steeds meer vrouwelijke klanten alleen naar de 
showroom kwamen. Zelfstandige en financieel onafhankelij-
ke vrouwen die goed wisten wat ze wilden en mooi vonden. 
Maar als ze op het punt stonden om te beslissen, werden ze 
onzeker. Bang om een grote investering te doen en vervol-
gens een miskoop te begaan. In veel gevallen riepen ze de 
hulp in van vader, buurman of zwager. Die fungeerde dan 
als zogenaamde technisch expert of als onderhandelaar in 
de hoop de prijs te kunnen drukken.”
“Ik dacht daar veel over na en midden in de nacht kreeg ik 
het ‘eurekamoment’,” vertelt Ben. Het lijkt hem geweldig een 
concept neer te zetten waarmee hij de vrouwelijke klant 
helemaal ontzorgt, zodat ze vol vertrouwen in haar aankoop 
de weg op kan. Maar Ben introduceert zijn idee niet bij zijn 
toenmalige werkgever. “Ik wilde ooit voor mijzelf beginnen 

Jelle en Ben hebben samen het ui-
terlijk van vrouwenauto.nl bedacht. 
Vrouwen van nu zijn stoer, hip en 
zelfstandig en dat stralen het logo 
en de website uit!

‘VROUWEN ZIJN 
TROUWER AAN HUN 
GARAGEBEDRIJF 
DAN MANNEN’
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Kia-dealer Pals en Van Tilburg in Marknesse neemt de 
vrouwelijke klant serieus. En dat werkt!

en dan zou ik het concept na mijn vertrek bij mijn werkgever 
niet mee kunnen nemen.”

Vrouw en auto
Zijn idee gaat in de ijskast tot hij in januari 2011 mede-eige-
naar wordt van Autobedrijf Pals in Marknesse. Hij bespreekt 
zijn plannen met medefirmant Peter Pals en weet hem 
enthousiast te maken voor het concept. Als Ben helemaal is 
ingeburgerd bij Pals en Van Tilburg kan hij aan de slag om 
Vrouw en auto.nl te realiseren.
“De naam Vrouw en auto.nl had ik al vanaf het begin in 
gedachte. Ik vond het mooi dat je die op twee manieren 
kan interpreteren. De naam verwijst naar modellen die een 
vrouwenauto genoemd worden, maar je kunt het ook lezen 
als vrouw en auto. De laatste optie was mijn intentie.”
Ben gaat niet over één nacht ijs bij het uitwerken van het 
concept. Hij schakelt de hulp in van Jelle de Jong, eigenaar 
van Miracle Design, een communicatiebureau dat ervaren 
is in het bedenken en vormgeven van marketingconcepten. 
Jelle is de man die Vrouw en auto.nl visueel vorm moet gaan 
geven. “Ik was om twee redenen gelijk erg enthousiast over 
Vrouw en auto.nl”, legt Jelle uit. “Ten eerste omdat het idee 
goed is en voorziet in een behoefte bij vrouwelijke autobe-
zitters en ten tweede vanwege Ben zelf. Hij is authentiek en 
oprecht. Gek van auto’s en betrokken bij zijn klanten. Door 
de combinatie van die twee factoren was ik ervan overtuigd 
dat het een succes zou kunnen worden.”
Terwijl Jelle aan de slag gaat om Vrouw en auto.nl uit te 
werken, doet Ben onderzoek onder vrouwelijke klanten. 
Hij vraagt hen het hemd van het lijf over wat zij belangrijk 
vinden bij de aankoop van een auto en wat zij verwachten 
van hun garagebedrijf.

Op zoek naar zekerheid
Uit de gesprekken komt naar voren dat vrouwen vooral op 
zoek zijn naar zekerheid. De zekerheid dat een auto in tech-
nisch goede staat is als deze aangekocht wordt. Belangrijke 
factor daarbij is dat ze altijd een beroep kunnen doen op de 
werkplaats van het autobedrijf. Dat laatste geeft gevoelsma-
tig de garantie dat de auto in goede staat op de weg blijft.
Ook zeggen vrouwen de auto als verlengstuk van zichzelf 
te zien. “De look en feel van een auto is belangrijk voor een 
vrouw. Meer nog dan voor mannen,” zegt Ben. “Als ze in 
een auto rijdt die helemaal bij haar past, voelt een vrouw 
zich zelfbewuster. Onze ervaring is dat vrouwen ook veel 
gemakkelijker accessoires aanschaffen dan mannen. Mooie 
lichtmetalen velgen of een audiosysteem bijvoorbeeld.”
De looks van een auto is belangrijk voor vrouwen, toch zijn 
ze verstandige kopers merkt Ben op. “Vrouwen kiezen hun 
auto meestal heel rationeel. Het uiterlijk is belangrijk, maar 
de investering en maandelijkse kosten ook. Het totaalplaatje 
moet kloppen en op basis van alle factoren samen maken ze 
een weloverwogen keuze.”

Goed luisteren
Vrouw en auto.nl biedt haar klanten zekerheid en vertrou-
wen door in de eerste plaats goed te luisteren naar wat ze 
willen en waar ze naar op zoek zijn. “Eén van onze klanten, 
een alleenstaande moeder met 3 kinderen strandde met 
haar dieselauto op de snelweg bij Heerenveen. Bij het 

Pals en Van Tilburg
26 Jaar geleden richt Peter Pals het autobedrijf in Marknesse op. De eerste 16 jaar is 
het bedrijf Daihatsu-dealer. In 2004 maakt het bedrijf de overstap naar Kia. Het merk 
doet het erg goed en dat legt Pals geen windeieren. Als Ben van Tilburg in 2011 mede-
eigenaar wordt neemt het bedrijf helemaal een vlucht. De combinatie van de technische 
kennis van Peter en de commerciële talenten van Ben blijkt een gouden formule. In 2014 
vieren zij hun 10 jarig bestaan als Kia-dealer en worden zij tijdens het jubileum verrast 
door het bezoek van Kia-directeur John Kim.

Hoog bezoek voor Ben van Tilburg en Peter Pals.  
Kia-baas John Kim feliciteert hen persoonlijk met het 

10 jarig Kia-dealerschap.

‘VROUWEN 
SCHAFFEN 
MAKKELIJKER 
ACCESSOIRES AAN 
DAN MANNEN’
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In de werkplaats hebben de auto-
technici persoonlijk contact met de 

klanten. Autotechnicus Pieter legt 
graag aan Esther uit waar hij mee 
bezig is. En hij geeft haar tips voor 

het onderhoud.

Aftersales adviseur Folmer de Jong 
stuurt de werkplaats aan. Ook hij 
kent zijn klanten persoonlijk en 
goed. Menigeen brengt zijn auto 
niet naar Pals en Van Tilburg, maar 
naar ‘Folmer’.

De looks van een auto zijn belangrijk voor een vrouw. Samen met Vrouw en 
auto.nl wordt de kleur gekozen. Zwart en wit staan met stip op de eerste en 
tweede plaats.

garagebedrijf waar de auto naartoe werd gesleept, bleken 
de reparatiekosten zo hoog te worden dat geadviseerd 
werd een andere auto aan te schaffen. De verkoper praatte 
haar richting een benzine-auto, want volgens hem rijdt ze 
te weinig kilometers voor een diesel. Ze twijfelt, want haar 
voorkeur gaat uit naar een diesel. Ze heeft een drukke baan 
en kan niet zonder auto. Ze geeft toe en rijdt in een benzine-
auto de showroom uit.”
De eerste weken levert de auto de vrouw een ‘yes’-gevoel 
op. Maar dat maakt plaats voor een ‘no’-stemming als ze 
geconfronteerd wordt met torenhoge benzinenota’s. “Ze is 
nog teruggegaan naar de dealer, maar daar vond ze geen 
gehoor. Er werd laconiek gereageerd dat ze toch maar even 
moest doorrijden, want de afschrijving was anders wel erg 
hoog.”
Via kennissen hoort de vrouw van Vrouw en auto.nl, en ze 

klopt bij Ben aan. “Tijdens onze kennismaking bleek dat ze 
geen budget meer had voor een andere auto. Ik ben dus 
eerst op zoek gegaan naar een koper voor haar benzine-
auto. Die had ik in korte tijd gevonden. Daarna heb ik voor 
hetzelfde bedrag de gewenste diesel voor haar aangekocht. 
De enige kosten die ze maakte waren die voor een APK en 
een beurt. Door simpelweg naar haar te luisteren, had de 
dealer in Heerenveen haar voor lange tijd aan zich kunnen 
binden, nu is hij haar kwijt.”

Het nieuwe verkopen
De vrouw is dolgelukkig met haar dieselauto en Ben heeft 
er, weliswaar tegen een minimale marge, een klant bij. “De 
marge was in dit geval nihil, maar het levert ons wel een 
klant op die jarenlang bij ons blijft. En dat levert ons rende-
ment op.” Ben noemt dit “het nieuwe verkopen”. “Wij gaan 

‘ALS EEN VROUW 
IN EEN AUTO RIJDT 
DIE HELEMAAL 
BIJ HAAR PAST, 
VOELT ZIJ ZICH 
ZELFBEWUSTER’

Klanten zijn altijd welkom bij Vrouw en auto.nl. In de ontvangstruimte staat 
de koffie klaar en Ben neemt graag de tijd voor een praatje.
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met ons hele team voor de langetermijnrelatie met de klant, 
want trouwe klanten leveren het meeste op en zorgen voor 
continuïteit. Iedereen krijgt bij ons oprechte en persoonlijke 
aandacht,” legt Ben uit. “Dat geldt niet alleen voor vrouwen, 
maar voor al onze klanten. De klant is altijd welkom, ook in 
de werkplaats. Als ze willen, mogen ze meekijken tijdens 
reparaties en onderhoud aan hun auto. Bij veel merkdealers 
worden klanten buiten de werkplaats gehouden. Wij vinden 
het juist goed als ze meekijken. Dat betekent dat zij ook 
persoonlijk contact hebben met onze autotechnici en dat 
draagt alleen maar bij aan de binding met de klant.”

Feestelijke lancering
Inmiddels is het concept helemaal ingelijfd bij Pals en Van 
Tilburg. “Wij hebben Vrouw en auto.nl op 17 december 2013 
feestelijk gelanceerd ten overstaan van maar liefst 1200 en-
thousiaste vrouwen. Mijn moeder heeft de huisstijl onthuld. 
Jelle heeft geweldig werk afgeleverd. Het uiterlijk van Vrouw 
en auto.nl is vrouwelijk, hip en stoer geworden. Wat mij 

betreft helemaal passend bij de vrouw van nu.”
De reacties op de dienstverlening zijn unaniem positief en 
Vrouw en auto.nl is een succes. “Wij vervullen blijkbaar een 
behoefte die er is onder vrouwelijke klanten. We nemen ze 
serieus en geven de zekerheid waar ze naar op zoek zijn. Het 
concept is helemaal ingelijfd in ons bedrijf. De basis staat 
en daarop kunnen we verder gaan uitbouwen. Ik heb in een 
onderzoek gelezen dat vrouwen trouwer zijn aan hun gara-
gebedrijf dan mannen. Wij streven ernaar haar zo goed van 
dienst te zijn, dat ze nooit meer de overstap naar een ander 
garagebedrijf wil maken.”

‘WIJ ONTZORGEN 
VROUWEN 
MET ALLES OP 
AUTOGEBIED’

Geen klant, maar gast
Esther Reitsma is Fashion Ondernemer in de 
Noordoostpolder en inmiddels trouwe klant van 
Vrouw en auto.nl. “Bij mijn vorige garagebedrijf 
voelde ik mij niet serieus genomen. Ik reed toen 
nog in een Golf Cabrio waarvan het olielampje 
regelmatig brandde, terwijl er olie genoeg in zat. 
Ik ging keer op keer terug naar de werkplaats en 
gaf daar aan dat er iets echt niet goed was met 
mijn auto. Als ik de werkplaats inliep, zag ik de 
monteurs al geërgerd zuchten, zo van: ‘daar heb je 
haar weer’. Uiteindelijk bleek er toch meer aan de 
hand met mijn auto en een grote reparatie en een 
gepeperde rekening waren het gevolg. Ik kreeg 
van de monteur het verwijt dat ik veel te lang met 
een brandend lampje had doorgereden, terwijl 
ik zo vaak was terug geweest! Geen fijn gevoel.” 
Esther maakt de overstap naar Vrouw en auto.nl. 
“Een wereld van verschil. Hier voel ik me altijd wel-
kom. Ik ben geen klant, maar een gast. Hier word 
ik ontvangen met een cappuccino en aan de ont-
vangsttafel heb ik inmiddels mijn ‘eigen’ plek. Ben 
heeft voor mij mijn droomauto gevonden en alles 
geregeld bij de aankoop. Het enige dat ik hoefde 
te doen was de auto ophalen! Ik krijg keurig netjes 
een berichtje als mijn auto gekeurd moet worden 
of de winterbanden gewisseld moeten worden. 
Daarbij krijg ik na de bandenwissel mijn auto 
schoon en gepoetst terug.”

Vijf Tips van Vrouw en Auto
1 Vrouwen willen zekerheid over de aankoop van hun auto. Luister goed naar wat ze willen 
en waar ze naar op zoek zijn. Geef ze vertrouwen en wees oprecht.
2 Besteed tijd aan je klanten. Geef ze volop aandacht en werk aan een persoonlijke relatie. 
Dat maakt dat je klanten trouw blijven aan je bedrijf en zich jarenlang aan je binden.
3 Er kan altijd iets fout gaan. Als dat het geval is: zorg voor een snelle en goede oplossing. 
Een fout maken kan iedereen gebeuren, maar als de oplossing goed is, hoeft je dat zeker 
niet je klant te kosten. Sterker nog, door het vertrouwen dat het altijd goed komt, zal ze 
zich nog meer aan je binden.
4 Bouw een groot netwerk op en sta open voor samenwerking met collega-autobedrijven. 
Investeer veel tijd in het onderhouden van contacten met collega’s. Erg waardevol voor 
zoekopdrachten. Als je bijvoorbeeld een geschikte auto in Maastricht ziet, kun je een col-
lega uit de buurt inschakelen. Die fungeert dan als het ware als jouw ogen. Op basis van 
zijn bevinden kun je besluiten om een auto aan te kopen of niet.
5 Geef als bedrijf je grenzen aan. Daarmee bind je de klanten die je wil hebben. Wat niet 
kan, kan niet. Wees daar eerlijk in.

Naast nieuwe auto’s in de showroom, beschikt Pals en 
Van Tilburg ook over een grote selectie Top Occasions.

Maar liefst 1200 enthousiaste 
vrouwen beleven op 17 december 
2013 de lancering van Vrouw en 
auto.nl mee.

Presentatie is alles. Elke auto wordt voor het pre-
sentatiebord gefotografeerd. Dat draagt bij aan de 
herkenbaarheid van het autobedrijf en zorgt voor een 
mooi plaatje dat altijd actueel oogt.

‘MET HET NIEUWE 
VERKOPEN BIND 
JE KLANTEN VOOR 
LANGE TIJD AAN JE 
BEDRIJF’
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