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REPORTAGE
Een gespecialiseerd auto-ontmantelingsbedrijf

In 1983 startten Hans en Jos Klein
Gunnewiek in Groenlo een univer-
seel garagebedrijf. In die tijd wa-
ren er in dezelfde plaats ook twee
autoslopers actief, maar die stop-
ten er op een gegeven moment
mee. De broers zagen wel wat in
het autoslopen en pakten dat op.
Niet in plaats van het garage-
bedrijf, dat bestaat nu ook nog
steeds, maar daarnaast. De eerste
locatie voor de sloopactiviteiten,
eerst eigenlijk alleen maar oude
auto’s en geen recycling, was een
voormalige steenfabriek. Die werd
echter in 1988 verruild voor een
pand dat werd aangepast om zowel
onderdak te kunnen bieden aan het
garagebedrijf als aan het slopen.
Voor het laatste werd in 1993 op
een andere, de huidige, locatie een
geheel nieuw pand gerealiseerd.
Dat was echter binnen een jaar al
weer te klein en er moest worden
bijgebouwd. Het pand heeft nu in
totaal een oppervlakte van 2.200
m2, waarvan 1.900 wordt ingeno-
men door de magazijnen, 200 door
de werkplaatsen en de rest door
receptie, personeelskantine en der-
gelijke.

Doordachte taakverdeling
Hans en Jos hebben gezamenlijk
de leiding over het hele bedrijf,
maar de taken wel grotendeels ver-
deeld. Hans neemt voornamelijk
de demontage-activiteiten voor
zijn rekening, terwijl Jos het gara-
gebedrijf onder zijn hoede heeft.
Uiteraard worden alle belangrijke
beslissingen over het bedrijf samen
genomen en als dat nodig is kun-

nen ze elkaar vervangen. “Wat ook
heel belangrijk is, is dat onze echt-
genotes een behoorlijk steentje bij-
dragen. Zij verzorgen onder meer
de boekhouding en de facturering,
en dat in dezelfde taakverdeling
zoals wij dat geregeld hebben.
Zonder hun inbreng zou het voor
ons allemaal veel moeilijker zijn”,
aldus Hans.

Specialiseren moest
De eerste jaren werden alle merken
auto’s onder handen genomen,
maar dat werkte om verschillende
redenen niet goed. Onder meer
omdat je dan onmogelijk alle on-
derdelen op voorraad kunt houden.
“Als iemand belde voor een be-
paald onderdeel, dan moesten we
te vaak nee verkopen. Dat was niet
alleen vervelend voor de klanten,
maar het kostte ons ook veel te
veel tijd”, verduidelijkt Hans.

Specialisatie was het alternatief
en er werd gekozen voor de Duitse
automerken VW, Audi, Opel, Ford
en BMW. In de magazijnen ligt nu
een gigantische hoeveelheid goede
gebruikte onderdelen en compo-
nenten van deze merken en het
komt niet vaak meer voor dat een
gevraagd onderdeel niet kan wor-
den geleverd. Dat geldt ook voor
de motoren, want alleen al daarvan
liggen er in het magazijn ongeveer
700 te wachten op een ‘tweede
leven’.

Tot de Duitse eenwording wer-
den de te demonteren auto’s voor
80 procent uit dat land gehaald. Nu
is dat omgekeerd en komt tussen
de 80 en 90 procent uit Nederland.

In totaal worden per jaar ongeveer
600 auto’s ontmanteld, daarbij gaat
het globaal om circa 200 schade-
auto’s die jonger dan zijn dan vijf
tot zes jaar. Dat is overigens de ca-
tegorie die voor Hans het meest in-
teressant is. “Hoe jonger hoe lie-
ver, ondanks het feit dat je er dan
veel geld voor neer moet tellen.”

De inkoop gebeurt op verschil-
lende manieren. Jonge schade-au-
to’s worden voornamelijk inge-
kocht via verzekeringsmaat-
schappijen. Daarnaast wordt veel

zaken gedaan met vaste contacten.
Door dit laatste ontstaat een soort
vertrouwensrelatie, je weet wat je
aan elkaar hebt en je kunt vaak za-
ken doen via de telefoon.

Het overgrote deel van de scha-
de-auto’s, ongeveer 95 procent,
wordt met een eigen vrachtauto
opgehaald.

De werkwijze
Bij binnenkomst worden de auto’s
eerst ontdaan van milieubelastende
vloeistoffen en onderdelen. Olie,

Tweede leven voor gebruikte onderdelen

‘Slopen’ zoals het hoort
Ontmanteling van schade-auto’s en verkoop van goede gebruikte onderdelen 

is één van de activiteiten van Handelsonderneming Gebr. (Hans en Jos) Klein

Gunnewiek in Groenlo. Hans is de demontagespecialist, houdt zich vooral daar

mee bezig en werkt met een formule die vruchten afwerpt.

Moderne auto-ontmantelingsbedrijven beantwoorden in de verste verte
niet meer aan het beeld dat,ook qua uiterlijk,bij veel mensen nog over de
branche bestaat.Een goed voorbeeld hiervan is het pand waarin Klein
Gunnewiek sinds een jaar of vijf is gevestigd.
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remvloeistof, banden, accu’s en
dergelijke worden verzameld en
door daartoe bevoegde bedrijven
afgevoerd om op een correcte ma-
nier te worden verwerkt. Gede-
monteerde onderdelen worden
eerst schoongemaakt en indien
mogelijk gecontroleerd op functio-
neren voordat ze in het magazijn
terecht komen. Cilinderkoppen

worden zelfs gevlakt en eventueel
voorzien van nieuwe klepzittingen.
Ook remschijven worden onder
handen genomen. Ze worden ge-
controleerd en afgedraaid zodat ze
zo vanuit het magazijn weer voor
montage kunnen worden gebruikt.

Eén van de acht werknemers
van de ontmantelingspoot van
Handelsonderneming Klein
Gunnewiek, houdt zich vooral be-
zig met dit soort revisiewerkzaam-
heden en het controleren van on-
derdelen. Drie monteurs zijn in het
bezit van het diploma eerste mon-

teur. Zij houden hun eigen vak-
kennis voornamelijk op peil door
de praktijk en door veel met de
klanten te praten. 

In het magazijn worden alle ge-
demonteerde onderdelen en com-
ponenten keurig gerangschikt naar
soort, type en merk opgeslagen.
Ook wordt ieder onderdeel voor-
zien van informatie en gegevens
die voor de verkoop belangrijk
zijn. Op dit moment is Klein
Gunnewiek bezig met een automa-
tiseringsproject. Onder meer om
de complete magazijnvoorraad in

de computer beschikbaar te hebben
en de klanten nog sneller een ant-
woord te kunnen geven als ge-
vraagd wordt of een bepaald on-
derdeel voorradig is, in welke staat
het verkeert en wat het kost.

De voor het grootste deel ont-
mantelde auto’s worden in grote
stellingen opgeslagen in een apart
magazijn. Ook weer keurig onder
dak en aan de buitenkant zie je
nauwelijks dat het om een auto-
ontmantelingsbedrijf gaat.

Hans Klein Gunnewiek:“Ik heb het
liefst zo jong mogelijke schade-
auto’s,maar het was in het begin
wel even wennen aan de bedragen
die je daar voor moet neertellen.”

In de keurig ingerichte receptie is,
naast de telefoon,de computer
een hulpmiddel dat steeds belang-
rijker wordt en niet meer is weg te
denken.Ook het Facom-gereed-
schap,waarvan men officieel
dealer is,wordt er gepresenteerd.

Bij binnenkomst worden auto’s eerst systematisch ontdaan van alle
milieuschadelijke vloeistoffen en onderdelen.Daarna worden ze voor
een groot deel meteen ontmanteld.

Klein Gunnewiek heeft twee werkplaat-
sen ingericht. In de ene wordt ontman-
teld en in de hier afgebeelde worden
voor recycling bestemde materialen
van de auto’s verwijderd.

Als de schade-auto’s zeg maar tot zo’n
vijftig procent zijn ontmanteld,worden
ze in dit magazijn opgeslagen.Keurig
onder dak.De monteurs kunnen er bij
voor het demonteren van kleinere on-
derdelen,zodat ze niet elke keer uit de
stelling hoeven te worden gehaald.

FOTOGRAFIE:JAN LIEFTINK
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Snelle levering
Klein Gunnewiek is sinds 1993
aangesloten bij de STIBA. Mocht
een gewenst onderdeel onverhoopt
niet in het eigen magazijn op voor-
raad zijn, dan kan men het via het
computernet van de STIBA aan-
vragen bij collega-bedrijven door
heel Nederland. Verzending ge-
schiedt dan van daaruit en ook in

dat geval meestal binnen 24 uur.
Daarnaast is men aangesloten op
twee zogeheten onderdelenlijnen,
die van de RDC en Autonet. Daar
maakt Hans ook gebruik van om
zelf onderdelen aan te vragen.

Extra service
De klanten kunnen bij Klein
Gunnewiek niet alleen terecht voor
gebruikte onderdelen, er worden
ook nieuwe geleverd. Zowel ori-
ginele als betaalbare alternatieve
merken. Slechte imitatiemerken
kom je echter in het magazijn niet
tegen. Hans ziet dit zelf meer als
een extra service voor de klanten,
zeg maar klantenbinding. Hij le-
vert dan ook tegen scherpe prijzen.

Hetzelfde geldt eigenlijk voor
het Facom-gereedschap, waarvan
men sinds 1995 officieel dealer is.
Uiteraard kan dit gereedschap ge-
woon worden gekocht, maar er is
ook een soort spaarsysteem voor
opgezet dat als volgt werkt. Voor
elke honderd gulden die een klant
voor onderdelen aanschaft, wordt
op een spaarkaart vijf gulden bij-
geschreven. Een volle kaart is hon-
derd gulden waard en voor dat be-
drag kunnen de klanten dan ge-

reedschap uitzoeken. “Er zijn klan-
ten die zo per jaar een compleet
gevulde gereedschapskist bij el-
kaar sparen”, aldus Hans.

Een geheel andere service is dat
op bijna alle geleverde onderdelen
een omruilgarantie wordt gegeven.

Visie op toekomst
Hans Klein Gunnewiek constateert
met enige tevredenheid dat het
imago van de branche toch wel
duidelijk aan het verbeteren is. Hij

verwacht verder dat in de toekomst
zo’n 300 demontagebedrijven in
Nederland actief zullen zijn. “De
goede blijven over.”

Als alles volgens plan verloopt,
komen de verzekeringsmaatschap-
pijen volgend jaar met de zoge-
noemde Groene Polis. Daardoor
kunnen garagebedrijven en scha-
deherstelbedrijven nog meer ge-
bruik maken van gebruikte onder-
delen en dat zal in ieder geval een
extra stimulans zijn voor de de-
montage-branche. 

Hans plaatst hierbij echter wel
de kanttekening dat de verzeke-
ringsmaatschappijen er zelf ook
wat aan moeten doen. Zeker wat de
prijzen van schade-auto’s betreft
en ook dat ze total loss auto’s niet
meer moeten verkopen zonder een
sloopverklaring.

Wat zijn eigen bedrijf betreft,
heeft hij een doel dat duidelijk
aangeeft hoe hij de toekomst tege-
moet ziet: “Ik zou wel opnieuw
willen beginnen, alles nieuw, maar
dan wel twee tot drie keer zo groot
als nu.”

Waar gaan onderdelen naar toe?
In toenemende mate maken ook ga-
rage- en schadeherstelbedrijven ge-
bruik van gebruikte onderdelen.Op
dit moment bestaat de klantenkring
van Klein Gunnewiek voor 90 pro-
cent uit die bedrijven.De garagebe-
drijven zowel zowel universelen als
dealers.De klanten zijn verspreid
over heel Nederland en bestellen de
onderdelen telefonisch.De verzen-
ding vindt plaats via professionele
vervoerders.Voor klanten in de na-
bije omgeving van Groenlo heeft
Klein Gunnewiek een eigen bezorg-
dienst.Als een klant in die regio

haast heeft, wordt het betreffende
onderdeel met de eigen bestelauto,
en in de meeste gevallen nog op dag
van bestelling, bij hem thuis afgele-
verd.Speciaal voor onderdelen zoals
bijvoorbeeld portieren en aandrijfas-
sen heeft men speciale, kartonnen
verpakkingen laten ontwerpen en
fabriceren.Dit om te voorkomen dat
er door het transport onnodig be-
schadigingen ontstaan.Globaal ge-
nomen wordt circa 40 procent van de
onderdelen verstuurd, wordt zo’n 10
procent zelf weggebracht en de rest
wordt door de klanten afgehaald.

Bij Klein Gunnewiek wordt Tegenwoor-
dig elke cilinderkop nauwkeurig gecon-
troleerd,schoongemaakt en indien no-
dig gevlakt en voorzien van nieuwe
klepzittingen.Voordat ze het magazijn
ingaan wordt het bewerkte oppervlak
behandeld met een speciaal middel om
roesten tegen te gaan.

In de verschillende magazijnen wordt
de gigantische hoeveelheid onderde-
len,gerangschikt naar automerk en -
type,opgeslagen.Ook worden ze door
middel van labels en codes voorzien
van de noodzakelijke gegevens.

H.P. Brinks
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