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Demontagebedrijf
op wereldschaal
Van autosloper naar industriepartner, zou een manage-

ment case over het bedrijf van de broers Van Kessel

kunnen heten. Of ‘eerst Rhenoy, nu de hele wereld’. Het

is geen nieuws dat autodemontage moet professionali-

seren, we belichtten eerder al bedrijven die dat uitste-

kend in praktijk brengen. Maar het bekroonde idee ach-

ter Rhenoy Autodemontage is wel heel inspirerend.

We spreken Nick van Kessel, net uit het vlieg-
tuig gekomen van letterlijk de andere kant van
de wereld. “Ach, als je ‘s nachts vliegt kun je
nog redelijk slapen, en dan ben ik overdag weer
gewoon aan het werk.” Sinds anderhalf jaar is
hij zijn demontagebedrijf sterk aan het interna-
tionaliseren, er zijn al vestigingen in Polen en
Dubai, een goede partner in Zuid Europa wordt
gezocht. Er is een goed contact in Australië en
in het Verre Oosten wordt ook gehandeld om
grote partijen autodelen af te zetten.
Maar waar is het mee begonnen? In 1991 nam
Nick met zijn broer Anton het in het Gelderse

Gebruikte delen brengen omzet in het autobedrijf

Foto’s: Jan Lieftink

Hiermee begint moderne autodemontage:
rijen van voornamelijk schadeauto’s.
Keurig onder dak opgeslagen, tot ze aan
de beurt zijn om in nuttige delen en over-
schot gesplitst te worden. Maar bij Rhenoy
is dit slechts een deel van het verhaal.
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Rhenoy gevestigde demontagebedrijf van Bert
Story over, waar autohandel meer de kern van
de zaak was geworden. De broers Van Kessel
kwamen werkelijk als nieuweling in de auto-
markt, uit een achtergrond van rozen kweken
waar de familie in zat. Vijftien jaar geleden was
auto’s slopen nog maar net begonnen zich te
ontwikkelen naar de professionele demontage
van vandaag. Met een frisse blik stapten de Van
Kessels in deze branche en begonnen meteen te
denken over een andere bedrijfsopzet. “Geen
traditionele autosloop, maar levering van onder-
delen aan professionals, we zochten een vaste
functie in de autobranche”, vat Nick kort de
visie samen waarmee aan de slag werd gegaan.

Ondernemersvisie
Pas twee jaar is Rhenoy Autodemontage geves-
tigd in Waardenburg, waar ruimte werd gevon-
den om de groei van het bedrijf op te vangen,
dat nu over 10.500 m3 opslag- en bedrijfsruimte
beschikt. In het jaar van de verhuizing, 2004,
ontving Van Kessel ook de prijs voor de beste
ondernemersvisie. Want naast het bedrijf was
ook de visie gegroeid van onderdelenlevering
aan professionals. Specialisatie is hiervoor een
must. “In het begin hadden we ook Alfa Romeo
als specialiteit, daar was goede vraag naar.

Vanaf 1996 begon het contact met BMW, waar
we officieel recycling partner werden. Wat in-
houdt dat we ook restpartijen van de fabriek
kregen, overschotten van testmodellen en derge-
lijke. Dat wilden we met Alfa Romeo ook wel,
maar dan moesten we de andere merken van de
Fiat-groep erbij nemen. We kozen liever voor
verdere specialisatie in Duitse merken. Naast
BMW werken we nu ook met Ford, Opel, Land
Rover en een deel van het Volkswagenconcern.”
Zo breidde levering aan professionals uit naar
afname van professionals, nu het belangrijkste
deel van de business. Per jaar worden nog onge-
veer duizend auto’s gedemonteerd, veel meer
gaat het bij Rhenoy Autodemontage om grote
partijen onderdelen die al geheel of gedeeltelijk
gedemonteerd zijn. Afname van fabrieken bete-
kende meteen dat ook afzet in grotere aantallen
nodig was. Zoals motoren en transmissies als
ruilaggregaten voor leasemaatschappijen. Ook
dat is een specialisering die werd gekozen: tech-
nische delen. Hoewel Rhenoy tevens veel plaat-
werk heeft, want je kunt als ‘recycling partner’
van een merk niet kieskeurig zeggen: dat stukje
wil ik wel, maar dat niet.
Als eerste werd met CW Lease, handig nabij ge-
vestigd in Den Bosch, een contract gemaakt
voor levering van gebruikte delen. Nu heeft

Rhenoy een aparte dienstverlenende afdeling
die zaken doet met alle leasemaatschappijen.
Wat inhoudt dat daarvoor in principe ook met
alle merken wordt gewerkt, het leasebedrijf wil
evenmin horen: dit doe ik wel, maar dat niet.

Noodzakelijke uitbreidingen
De ontwikkeling ging snel. Zo rond 1998 draai-
de de automarkt als een trein, dealers hadden
het hartstikke druk. “Ze hadden vaak geen tijd
meer om een ruilmotor of transmissie in te bou-
wen. En sommigen wilden ook gewoon liever
niet met gebruikte delen werken. Dus gingen
we zelf inbouw verzorgen. Er staan nu in ons
technisch service center voor fleetowners en lea-
semaatschappijen zeven bruggen. De klant
krijgt toegang tot het planningsysteem in de
computer bij ons, kan voortdurend volgen wan-
neer zijn auto aan de beurt is en wanneer die
weer klaar staat.”
Zo kwam van het een het ander. Een revisieafde-
ling moest er komen voor klanten die geen ‘ge-
bruikt’ maar ‘zo goed als nieuw’ willen. Er is
een apart bedrijf opgezet dat handelt in schade-
auto’s, die auto’s welke nog te goed zijn om te
demonteren. Weer een ander bedrijf importeert
nieuwe onderdelen, hierbij gaat het om parallel-
import van zeer gewilde delen. Partijen gebruik-

In de demontagewerkplaats worden op een rij werkplekken afwisselend
enige dagen sloopauto’s gedemonteerd, en dan weer onderdelenpakketten
van autofabrikanten.

Zo komt het ‘bedrijfsafval’ van autofabrikanten
binnen. Dat omvat bijvoorbeeld vaak een subfra-
me compleet met de hele aandrijflijn en wielop-
hanging erop. Niet alleen het verhandelen, ook
zoveel mogelijk van de demontage laat de fabri-
kant graag aan Rhenoy over.

Directeur Nick
van Kessel heeft
zich snel ontwik-
keld tot globe-
trotter, nu vrijwel
letterlijk over de
halve wereld
bezig inkoop- en
afzetmogelijkhe-
den te zoeken
voor de ‘core
business’ in
gebruikte auto-
delen.

Ook een eigen revisiewerkplaats behoort tot het
complex in Waardenburg, om ruilmotoren en trans-
missies ook helemaal in nieuwstaat te kunnen bie-
den, naast jonge gebruikte delen.

Liefst zeven bruggen telt de werkplaats waar voor
leasemaatschappijen auto’s met motor- of trans-
missieschade een ruilaggregaat krijgen ingeplant.
Het leasebedrijf kan online volgen hoe het staat
met deze bestelde transplantaties.
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te delen worden geïmporteerd om te zorgen dat
altijd alles op voorraad ligt waarnaar vraag
komt. Van Kessel benadrukt hoe belangrijk het
is nooit ‘nee’ te moeten verkopen, al is dat nooit
volledig te voorkomen.
Een stuk elementair ondernemerschap, het uit-
gangspunt dat de klant koning is. Maar om het
zo in de praktijk te brengen met de uitbouw
van je bedrijf is nog lang geen simpele opgaaf.
De toevloed van onderdelen die autofabrikanten
kwijt willen noodzaakte tot internationale han-
del, om zulke volumes weer af te zetten.
Afnemers worden gevonden in het Midden-
Oosten, Zuid Amerika en Australië, waar goede
en jonge gebruikte delen van Europese auto's
veel gevraagd worden omdat imitatie of origine-
le nieuwe reparatiedelen er niet of nauwelijks
beschikbaar zijn.

Gebruikt: goed voor de handel
Nog maar een procent of vijf van de omzet is
particuliere verkoop. Wat niet geëxporteerd
wordt gaat vooral naar universele autobedrijven
en schadeherstellers. Naast de eigen inbouw van
ruilaggregaten voor grote klanten, waar Rhenoy
het zichtbaar druk mee heeft. Maar alles bin-
nen de bedrijfsstrategie: inbouw is een dienst
die erbij hoort, om te voldoen aan een gebleken
behoefte. Het is nadrukkelijk geen verkapt auto-
bedrijf waar diagnose en reparatie gedaan wor-
den, het gaat alleen om uit- en inbouw.
Een stukje visie voor het autobedrijf heeft Nick
Van Kessel ook wel. “Er zouden meer gebruikte

delen benut moeten worden. Biedt de klant als
alternatief bij grote reparaties altijd de keus
voor gebruikt aan als dat wenselijk is, als goed-
kopere mogelijkheid. Het is alleen al goed voor
de werkplaatsomzet. De uren kun je toch reke-
nen, er komt van alles bij aan olie, filters, klein
materiaal waaraan je genoeg verdient. Klant
blij, met een gematigde rekening, autobedrijf
blij. En je houdt de klant in huis, in plaats van
dat die gaat kijken of het ergens anders niet
goedkoper kan.”
Van zijn kant zorgt Van Kessel dat het autobe-
drijf niet vergeefs aanklopt voor gebruikte
delen. Er staan liefst 4000 motoren op voorraad.
Want de klant van het autobedrijf wil niet al-
leen goedkoop, maar vooral meteen geholpen
worden. Het contact met fabrikanten zorgt dat
Rhenoy Autodemontage ook uniek jonge delen
heeft. Zelfs ongebruikte, zo heeft hij een partij
fabrieksnieuwe motoren opgedaan uit het fail-
lissement van MG-Rover. Ook (het overschot van)
auto’s waarmee een fabrikant iets heeft be-
proefd is vaak jong en weinig of niet gebruikt.
Stille getuige bij de carrosseriedelen: de achter-
klep van een Ford met zwarte afplaktape er nog
op van de camouflage, overgebleven van een
auto waarin delen van een nieuw ontwikkeld
model zijn beproefd. Zo zien we ook kratten van
BMW, met in elk het restant van één auto.
Interieurdelen, een motor, een stel deuren. De
carrosserie bleef bij de fabriek en is verschrot.
Rhenoy heeft ook een eigen pers om carrosserie-
ën te pletten die als oud ijzer verkocht worden.

Bewaarplaats
Schaalgrootte is voor Rhenoy Autodemontage
tegelijk voor- en nadeel. De professionele part-
ners aan in- en verkoopzijde dwingen tot han-
del in grote partijen, die wel eerst opgeslagen
en gesorteerd moeten worden. Valt niet mee,
geeft Nick Van Kessel toe, om voldoende opslag-
ruimte te vinden voor gebruikte autodelen. Er
moet enorm efficiënt gewerkt worden aan de
demontagekant. De ene keer een grote partij
die binnenkomt in losse onderdelen splitsen,
dan weer een paar dagen hele auto’s uit de
voorraad demonteren, alles duidelijk labelen
wat het is en van exact welk type auto.
“Het meeste wat we binnenkrijgen is tussen een
en drie jaar oud. De grootste vraag gaat over
auto’s van vijf jaar en ouder. Jonge delen die we
van fabrikanten krijgen moeten dus nogal eens
een paar jaar bewaard worden tot de vraag op-
komt. Maar zo hebben we wel alles in huis.” 
27 man personeel houdt de zaak draaiende.
Het indrukwekkendst is toch hoe achter dat
alles een duidelijke strategie schuilt. Maak van
een autosloperij een demontagebedrijf, kies
welk soort klanten je wilt bedienen. Kijk dan
wat die klanten nodig hebben, en wanneer het
zin heeft om dat zelf te gaan bieden. En als je
grote aanbieders kunt vinden moet je daarbij
grote afnemers zoeken. Als je een visie hebt
lijkt het leven best simpel. ●

Peter Fokker

Hoewel Rhenoy zich wil specialise-
ren in technische delen komt ook
een enorme voorraad carrosserie-
delen van fabrikanten. Vaak van
nog jonge modellen, zoals hier
achterkleppen van Mini’s, tot en
met de cabrioversie.

Helemaal achteraan in de verte het ware ‘hoofdkantoor’ van
Rhenoy Autodemontage, tussen enorme hallen waar de belang-
rijkste bedrijfsonderdelen huizen. Op de voorgrond geen sloop-
wagens, maar leaseauto’s die klaar staan om een ruilmotor of 
-transmissie te krijgen.

De voorraad is enorm, vooral in motoren en transmissies. Deze zijn keurig gesorteerd en
gelabeld als voorraad voor inkomende bestellingen, er is daarnaast een minder uitgesor-
teerde ‘bulkvoorraad’.
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