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REPORTAGE
Garage- en autoschadebedrijf Kleverlaan

In 1969 startte Cor Kleverlaan sa-
men met een compagnon in Lim-
men een autohandel, plaatwerkerij
en garagebedrijf onder de naam
Van der Steen & Kleverlaan bv.
Vanaf het begin namen de activi-
teiten gestaag toe en successieve-
lijk werden daarom in de loop der
jaren de nodige uitbreidingen gere-
aliseerd. In 1986 stapte de com-
pagnon uit de zaak en ging Cor al-
leen verder. Het betekende niet het
einde van de uitbreidingen, inte-
gendeel. Al een jaar later werd een
plaatwerkerij gebouwd van 400
vierkante meter, vijf jaar later ge-
volgd door een uitbreiding van de
spuiterij tot 1250 vierkante meter.
Op dat moment was het bedrijf nog
steeds gehuisvest in een woonwijk,
maar het idee om het hele bedrijf
te gaan verplaatsen leefde al lan-
ger. In december 1995 kreeg Cor
de mogelijkheid om aan de rand
van Limmen aan een drukke door-
gaande weg een stuk grond te ko-
pen van in totaal 15.000 vierkante
meter. Hij maakte daarvan gebruik.
Een ideale locatie voor nieuw-
bouw, maar daartoe moesten wel
bestemmingsplannen worden ge-
wijzigd, want het was in principe
buitengebied. Medewerking van de
gemeente was er volop, want die
wilde het bedrijf graag uit de
woonwijk hebben en ook de pro-
vincie werkte mee. Er waren ech-
ter bij sommige van de omwonen-
den van de geplande nieuwbouw
wel bezwaren. Daarom organiseer-
de Cor een informatie-avond voor
de buurt. In aanwezigheid van
B&W, de spuitcabinebouwer en de
lakleverancier werd uitleg gegeven

over de plannen, waarbij veel na-
druk werd gelegd op alle milieu-
voorzieningen die er getroffen
zouden worden. Vooral van de kant
van de lakleverancier kwam tijdens
de voorlichtingsavond veel steun.
Omdat al langer een oplosmidde-
lenboekhouding werd bijgehou-
den, kon bijvoorbeeld worden aan-
getoond dat aan alle van
overheidswege gestelde eisen
ruimschoots wordt voldaan. Ook
de andere bezwaren konden uit de
weg geruimd worden. Een en an-
der resulteerde er uiteindelijk in
dat er groen licht voor de bouw
van het nieuwe bedrijfscomplex
werd gegeven.

Gedegen voorbereiding
Dat wil niet zeggen dat er onmid-
dellijk met de bouw werd begon-
nen, want het duurde tot oktober
1998 voordat de eerste paal de
grond in ging. Dat komt onder
meer omdat Cor wel een jaar lang
overal is wezen kijken, vooral om
ideeën op te doen en ook om te
zien hoe het niet moest worden.
Wat er nu staat is helemaal zoals
hij dat uiteindelijk in zijn hoofd
had. Niet alleen wat betreft het ui-
terlijk, maar ook wat betreft de
toegepaste materialen. Die moes-
ten bijvoorbeeld onderhoudsvrien-
delijk zijn in verband met de on-
derhoudskosten. Cor hanteerde
wat de complete nieuwbouw be-
treft een eigen visie en die luidt ‘je
moet gewoon doen wat jij mooi en
goed vindt’. De architect hoefde
eigenlijk alleen maar de bouwteke-
ning te maken.

Het resultaat van alle inspannin-

gen, werkweken van 80 tot 100 uur
waren echt geen uitzondering, mag
er zonder meer zijn. Een grote
showroom die inclusief de kanto-
ren een oppervlakte van zo’n 1.350
vierkante meter heeft, een werk-
plaats van 1.200 vierkante meter
en een op zichzelf staand schade-
herstelbedrijf van 2.500 vierkante
meter.

Tegelijk met de opening van de
nieuwbouw op vrijdag 26 novem-
ber 1999 werd ook de naam van
het bedrijf officieel veranderd in
Kleverlaan bv en werd tevens het
nieuwe logo gepresenteerd.

Universeel garagebedrijf
Als universeel autobedrijf richt
Kleverlaan zich op de verkoop en

het onderhoud van personen- en
bestelauto’s, zowel nieuw als ge-
bruikt. Wat de gebruikte exempla-
ren betreft, bestaat het grootste
deel van de handel uit jonge auto’s
van vooral de bekende Duitse mer-
ken als Opel, Volkswagen en Audi.
De gemiddelde voorraad is zo’n 60
tot 70 auto’s, waarvan er tussen de
50 en 55 in de showroom kunnen
worden tentoongesteld. De opstel-
ling is daarbij zodanig dat elke
auto van alle kanten goed bekeken
kan worden en dat ze zonder moei-

Geen dealerschap, wel klaar voor de toekomst

Op en top universeel
November vorig jaar opende Cor Kleverlaan in Limmen na ruim een jaar bouw-

activiteiten zijn compleet nieuwe garage- en autoschadebedrijf. Een opvallend

complex met alles er op, aan en in om goed voorbereid het nieuwe millennium in

te gaan. Een bedrijf waar zelfs menig dealer een voorbeeld aan kan nemen.

Cor Kleverlaan,hier met echtge-
note, is van mening dat toekomst-
gericht werken meegaan met de
tijd is.Deze visie is de basis voor
de manier waarop het nieuwe be-
drijf,dus garage en schadeher-
stel, is opgezet en ingericht.

De centrale receptie van het gara-
gebedrijf is in de showroom,me-
teen na de ingang gesitueerd.Daar
worden ook de werkplaatsklanten
ontvangen en geholpen.Het scha-
debedrijf heeft een eigen receptie.
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lijke manoeuvres naar buiten gere-
den kunnen worden als een klant
een proefrit wil maken. Wat de in-
koop betreft doet men veel zaken
met verhuurbedrijven, leasemaat-
schappijen en met dealers.

In de showroom is ook de werk-

plaatsreceptie gesitueerd. In prin-
cipe komt iedere klant voor het au-
tobedrijf daar binnen en wordt als
het ware met zijn neus op de te
koop staande auto’s gedrukt. Wat
rondkijken als ze even moeten
wachten is natuurlijk nooit ver-
keerd.

Min of meer tussen de receptie
en de werkplaats bevindt zich het
magazijn. Dat is relatief klein ge-
houden omdat de levering van on-
derdelen tegenwoordig snel ge-
noeg gaat. Binnen 24 uur heb je de

bestelde onderdelen meestal wel in
huis. Daar komt overigens bij dat
je als universeel natuurlijk veel
verschillende automerken in de
werkplaats krijgt en niet voor alle
merken alles op voorraad kunt
hebben. Voor Opel is dat overigens
wel het geval, maar dat is dan ook
één van de specialisaties van Kle-
verlaan.

De magazijninrichting werd
tweedehands op de kop getikt, in
eigen beheer opgeknapt en ge-
plaatst en is nu niet meer van

nieuw te onderscheiden.
Belangrijk onderdeel van het au-

tobedrijf is de werkplaats. Die is
ruim, licht en van het ‘doorrijtype’
waardoor er binnen niet veel met
de auto’s gerangeerd hoeft te wor-
den. Buiten is dat al helemaal niet
het geval want daar is meer dan
voldoende ruimte beschikbaar.
Ook bij de inrichting van de werk-
plaats is gekozen voor kwaliteit.
Zo hebben de monteurs de be-
schikking over een ultramoderne
Bosch rollenremtestbank, volgens
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Architectonisch het meest bijzonder is
de grote showroom.De glasgevel en
vooral de speciaal geconstrueerde lui-
fel zorgen voor een uitstraling die de
aandacht trekt.

Kleverlaan is gespecialiseerd in jonge
gebruikte auto’s van vooral de grote
Duitse merken.De opstelling in de
showroom is zodanig dat iedere auto
zonder problemen naar buiten gereden
kan worden als een klant een proefrit wil
maken.

Centraal tussen werkplaats en magazijn
is de onderdelenbalie voor de mon-
teurs.De inrichting van het magazijn, re-
latief klein gehouden omdat onderdelen
tegenwoordig snel geleverd worden, is
in eigen beheer gerealiseerd.

In de werkplaats vinden we onder
meer tien hefbruggen,acht stem-
pelbruggen en twee vierkolom-
mers,en een ultra moderne rollen-
remtestbank.De monteurs
hebben allemaal een uitstekende,
compleet ingerichte werkplek.
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Kleverlaan de eerste van dit type in
Nederland, en andere testappara-
tuur van dit merk. Van de tien Ster-
til-Koni hefbruggen zijn er acht
van het stempeltype en twee vier-
kolommers. Tussen elke twee
werkplekken hangt een ‘energie-
box’ van Lebon & Grimbrair, zodat
de monteurs ook wat dat betreft al-
les bij de hand hebben.

Het autobedrijf van Kleverlaan
biedt werk aan 13 mensen en die
realiseren gemiddeld zo’n 20 door-
gangen per dag. Uiteraard komen
er, net als bij andere autobedrijven,
ook mensen binnen voor quick-
service, zonder dat ze een afspraak
hebben. Dat zijn dus altijd mensen
met een acuut probleem en het uit-
gangspunt van Kleverlaan is dat
zoveel mogelijk geprobeerd wordt
om ze direct te helpen. Dus niet
doorschuiven omdat het eigenlijk
niet in de planning past, maar zo
snel mogelijk het probleem oplos-
sen. Daardoor krijg je tevreden
klanten en dat is belangrijk.

Tenslotte vertelt Cor over dit on-
derdeel van zijn bedrijf dat men
aangesloten is bij de Bosch Formu-
le Auto organisatie. Dat zegt iets
over de kwaliteit en de kennis die
men op het gebied van auto-elektra
en -elektronica in huis heeft. Maar
het is daarnaast voor een univer-
seel bedrijf een uitstekende moge-
lijkheid om over veel technische
gegevens te kunnen beschikken,
want die heeft Bosch uiteraard vol-
doende. Om hun kennisniveau op
peil te houden krijgen de monteurs
overigens alle mogelijkheden tot
het volgen van cursussen en derge-
lijke. Daarnaast kan door de goede
contacten met de dealers in de
buurt, bijvoorbeeld in het geval
van een storing waar men niet uit-
komt, ook daar de benodigde in-
formatie vandaan gehaald worden.

Achter de werkplaats is nog een
grote hal aangebouwd. Deze wordt
momenteel gebruikt voor het afle-
veringsklaar maken van de auto’s
en als stalling. Daarnaast bevindt
zich de inpandige wasplaats, die in
verband met geluidsoverlast ook
gebruikt wordt voor de roetmeting
bij APK-keuringen. Meteen voor
de ingang van het ‘washok’ is bui-
ten een plek voor het ontvetten van
bijvoorbeeld nieuwe vrachtauto’s

voordat ze naar de spuiterij gaan.
Dat alles volgens de laatste milieu-
voorschriften is ingericht, vloei-
stofdichte vloeren en dergelijke,
spreekt bijna vanzelf.

Allround schadebedrijf
Het schadeherstelbedrijf van Kle-
verlaan, aangesloten bij de FOC-
WA, staat fysiek volkomen los van
het autobedrijf, achter op het im-
mense terrein. Niet weggestopt of
zo, maar wel duidelijk gescheiden.
Er is ook een eigen receptie voor
het ontvangen van de klanten en
een aparte ruimte waar de schade-
expert kan werken. De totale op-
pervlakte van het pand bedraagt
2.500 vierkante meter. Wat de acti-
viteiten betreft richt men zich op
het herstellen van schades aan per-
sonen-, bestel- en vrachtauto’s.
Daartoe hebben de 22 medewer-
kers onder meer de beschikking
over negen voorbewerkingsvloe-
ren, een normale en een grote
spuitcabine (CWN), drie richtban-
ken (Celette en Chief) en een richt-
vloer. Van de voorbewerkingsvloe-
ren zijn er vier bestemd voor het
werken aan personenauto’s en de
andere vijf voor vrachtauto’s. De
grote cabine meet 6 bij 24 meter en
biedt plaats aan een complete
vrachtautocombinatie. Door mid-
del van een roldeur is deze spuitca-
bine op te splitsen in twee delen,
zodat er in feite een extra cabine
beschikbaar is.

De kleurmakerij bevindt zich
tussen de beide cabines en is uitge-
rust met het Universe kleurmeng-
systeem van Standox, dat niet al-
leen zorgt voor de juiste
mengformules, maar tevens dienst
doet als instrument voor het voor-
raadbeheer.

Bijkomende activiteiten
Naast het schadeherstel worden
ook veel nieuwe vrachtauto’s on-
der handen genomen. Het spuiten
hiervan in huisstijlen en -kleuren is
ook een specialiteit van Klever-
laan. Men hanteert daarbij wel het
principe dat om een hoge kwaliteit
te kunnen realiseren zoveel moge-
lijk onderdelen gedemonteerd en
los gespoten moeten worden. Ui-
teraard kost dat meer tijd en dus
geld, maar daaraan worden geen

REPORTAGE
Garage- en autoschadebedrijf Kleverlaan

Tussen garage- en schadeherstelbedrijf is een wasplaats gerealiseerd
waar onder meer nieuwe vrachtauto’s worden ontvet voordat ze naar de
spuiterij gaan voor verdere behandeling.Uiteraard is deze plek voorzien
van een vloeistofdichte vloer.

Ook het schadeherstelbedrijf is ruim ruim en licht.Er zijn negen voorbe-
werkingsvloeren,een werkplek voor demontage en montage en twee
spuitcabines,één voor personenauto’s één van 6 bij 24 meter voor het
grotere werk.
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concessies gedaan.
Kleverlaan biedt de klanten te-

vens de mogelijkheid om voor hen
het ontwerp van een huisstijl, logo
of kleurencombinaties van de te
spuiten vrachtauto’s te verzorgen.
Daarvoor heeft het bedrijf een spe-
ciaal computerprogramma.

Verder houdt Kleverlaan zich
nog bezig met industrieel werk.
Onder meer met de assemblage en
spuiten van RAVO voertuigen zo-
als vegers en kolkenzuigers, mi-
lieuvoertuigen dus. Dit is overi-
gens wel een teruglopende
activiteit en dat komt vooral door-
dat er tegenwoordig veel in lage
lonen landen wordt geproduceerd.
In Nederland kun je vanwege het
kostenaspect eigenlijk niet meer
produceren, aldus Cor Kleverlaan.

Samen ontwikkelen
Het schadebedrijf van Cor Klever-
laan heeft een belangrijke rol ge-
speeld bij het ontwikkelen van mi-
lieuvriendelijke technieken en
materialen. Voor lakleverancier
Standox test men bijvoorbeeld
nieuwe producten voordat ze op de
markt komen en er is in samenwer-

king met Standox en Verfindustrie
Spectrum een oplosmiddelenboek-
houdprogramma ontwikkeld. Hier-
mee kan de uitstoot van voor mens
en milieu schadelijke oplosmidde-
len worden beperkt. Ook op het
gebied van automatisch bestellen
van onderdelen heeft het bedrijf als
pilot gefungeerd. Dat was voor de
firma Kox Grossiers, leverancier
van non-paint producten, en het
ging om een on-line barcodesys-
teem waarmee automatisch onder-
delen worden besteld.

Klaar voor toekomst
We hebben het tot nu toe gehad
over het autobedrijf en het schade-
herstelbedrijf, maar dat is nog niet
alles want er vinden nog meer acti-
viteiten plaats. Kleverlaan bv om-
vat ook nog een leasemaatschappij
en een assurantie-afdeling. Wat het
eerste betreft beheert men een
vloot van meer dan 100 auto’s.

Cor Kleverlaan is met zijn be-
drijven en met de manier waarop
de zaken georganiseerd zijn klaar
voor de toekomst. Hij heeft er alle
vertrouwen in dat het goed zal
gaan. Dat gaat uiteraard niet van-
zelf, er zal best hard gewerkt moe-
ten worden, door Cor, zijn mee-
werkende echtgenote en twee
zoons die ook in de zaak zitten en
natuurlijk het hele team. Daarover
zegt hij dat het een vaste, prima
club is en dat er weinig verloop is.
Cor heeft een eigen filosofie over
bedrijfsvoering, daar altijd naar
gehandeld en dat zal hij ook zeker
blijven doen. En tot nu toe met
succes.

H.P. Brinks

Van de voorbewerkingsvloeren
zijn er vier ingericht voor het wer-
ken aan personenauto’s.De ande-
re vijf zijn bestemd voor vrachtau-
to’s en andere werkzaamheden,
zoals de assemblage en opbouw
van Ravo veegwagens en indus-
trieel spuitwerk.

De grote spuitcabine biedt plaats
aan complete vrachtautocombi-
naties,maar kan door een schei-
dingswand in tweeën worden ge-
deeld zodat er dan in feite twee
cabines beschikbaar zijn.

Kleverlaan houdt zich ook bezig met het in huisstijl of -kleuren spuiten
van nieuwe vrachtauto’s.Met het oog op de kwaliteit van het spuitwerk
worden zoveel mogelijk onderdelen gedemonteerd en apart van het
voertuig gespoten.

De kleurmakerij bevindt zich tussen de beide spuitcabines.Er wordt ge-
werkt met Standox lakken en de spuiters hebben de beschikking over
alle moderne hulpmiddelen voor kleurherkenning en samenstellen van
de juiste formules.
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