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Voor de meest gangbare auto-onderdelen kun je

gemakkelijk online terecht bij grossiers, die het nog

snel komen bezorgen ook. Dat is professioneel werken.

Maar ook gebruikte delen zoek je makkelijk online op,

want autodemontage gebeurt zeker even professioneel.

Met garantie, en doorgaans aanzienlijk prijsvoordeel.

Daarmee kun je heel goed klanten te vriend houden.

ONDERDELEN
Voordeel uit gebruikte delen

In de loop der tijden bezochten we een aantal
demontagebedrijven, die opvallen door hun pro-
fessionele, gedegen aanpak. Op www.AMT.nl
vindt u enkele reportages in het Archief (Repor-
tage/Revisie). Terugkerende indrukken waren de
doordachte automatisering om de voorraad te
beheren, de omvangrijke sortering, en de focus
op autobedrijven als veruit belangrijkste klant.
De demontagebranche heeft al lang gezien dat
het daarbij draait om snelle en accurate service,
waarbij het internet een handig gereedschap is.

Professionele autodemontage levert goed materiaal

Gebruikte delen
verdienen beter

Zo zijn een aantal websites opgezet om snel de
juiste gebruikte delen te kunnen vinden.
Daarop aansluitend heeft de brancheorganisatie
Stiba recent haar eigen www.auto-onderdelen.nl
vernieuwd en verbeterd. We spraken met Stiba’s
algemeen secretaris Ron Vening over de wereld
van gebruikte onderdelen.

Werken aan reputatie
Eigenlijk niets nieuws is dat het imago van
gebruikte onderdelen verbetering behoeft. Het
moet uit de sfeer van ‘tweede keus’. Dit is niet
alleen een zorg van Stiba, je hoort het bij elk
goed demontagebedrijf. Ron Vening ziet op zich
een erg logische insteek: “waarom zou je nieu-
we delen nemen voor een al gebruikte auto? Die
hebben dan een langere levensduur dan de rest
van de auto. Nergens voor nodig. Waarom geen

gebruikte delen, van
dezelfde leeftijd als de
auto of zelfs nog jon-
ger? Een heel stuk
goedkoper ook.”
Geen speld tussen te
krijgen, zou je zeggen.
Gebruikte delen
komen meest van
schade-auto’s en zijn
helemaal niet oud en
versleten. Bovendien
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Bij reparaties die kostbare vervangingsdelen vra-
gen zou elk autobedrijf zich steeds moeten afvra-
gen: bieden we de klant nieuw (op tafel), of ook
als alternatief een veel goedkoper gebruikt deel
dat al bewezen heeft 100% te functioneren?

zijn niet-slijtdelen voor reparatie vaak duur, en
soms tot aan de autofabriek toe niet uit voor-
raad leverbaar, vult Bart Ebben aan in wiens
bedrijf we te gast zijn. 
Een voorbeeld is er meteen: Vening gaat op
winterbanden rijden en wil daar een set velgen
bij, maar aan nieuwe stalen velgen is niet te
komen. Ook het demontagebedrijf krijgt ze in

Het zenuwcentrum van demontagebedrijf Bart
Ebben BV in Malden, waar vraag en voorraad
naast elkaar worden gelegd. Zonder pc’s is bij een
modern demontagebedrijf geen voorraadbeheer
meer mogelijk, je kunt hier zelfs zonder de pc
geen onderdeel meer vinden.
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geloven, er moet ook vertrouwen zijn in de le-
veranciers. Maar waaraan herken je een goed
demontagebedrijf? Het spreekt vanzelf dat Ron
Vening wijst op lidmaatschap van Stiba, gekop-
peld aan eisen voor kwaliteit, betrouwbaarheid
en bemiddeling bij klachten. Maar het is niet zo
dat alle ‘goede’ bedrijven lid van Stiba worden.
Al jaren blijkt het een fors probleem om demon-
tagebedrijven geheel op één lijn te krijgen.
Deels tot hun eigen verbazing, horen we van
mede-bestuurslid Hans Klein Gunnewiek: “het
lijkt of iedereen bang is omzet te verliezen door
zich bij anderen aan te sluiten. Maar ik ben
ervan overtuigd dat als we samen een beeld van
kwaliteit en betrouwbaarheid vestigen, de
omzet bij iedereen alleen maar groeit.”

Garantie?
Stiba is nog zoekende naar een garantieregeling
waarmee de leden zich kunnen onderscheiden.
“Het is erg lastig om binnen een club van 180
leden zoiets van de grond te krijgen, en vol-
doende geld in een garantiefonds te stoppen”,
licht Vening toe. Onlangs besloten de circa 25
bedrijven aangesloten bij Garant Parts dat zij
hun commerciële belangen toch liever individu-
eel behartigen. Maar zij gaven ook aan dat Stiba

zich moet inzetten voor alle leden die gegaran-
deerde onderdelen verkopen. Overigens pro-
beert concurrent ‘De onderdelenlijn’ nu ook
een Garant-regeling op poten te zetten. De prak-
tijk blijkt dat menig demontagebedrijf een
eigen garantieregeling hanteert. Zoals Bart
Ebben, die tegen een opslag op de onderdeel-
prijs tot aan levenslange garantie biedt.
Zo heeft ook ieder zijn eigen voorraadsysteem.
Vaak uiterst professioneel en slim van opzet,
maar niet koppelbaar aan het voorraadsysteem
van branchegenoten. Ook dat is een probleem,
erkent Vening. Het mooist is immers wanneer
via een centrale website te zien is waar het ge-
zochte onderdeel in voorraad is, en onmiddel-
lijk besteld kan worden. Juist daarvoor ontston-
den websites op dit gebied, om snel een bedrijf
te vinden dat het gewenste onderdeel in huis
heeft. Alle grote demontagebedrijven werken
landelijk en verzenden het bestelde binnen 24
uur.
Bij een flink aantal bedrijven is het online raad-
plegen van de voorraad al mogelijk, via een link
naar hun eigen website. De grote onderdelensi-
tes dienen feitelijk slechts als bemiddelaar,
waar je landelijk kunt zoeken bij een groot aan-
tal bedrijven. In het algemeen via een invulfor-

ONDERDELEN
Voordeel uit gebruikte delen

deze tijd niet aangesleept, voegt Ebben toe.
Voor moeilijk nieuw verkrijgbare delen weet
men het demontagebedrijf dus wel te vinden,
zeker omdat het autobedrijf gebrand is op on-
middellijke levering. Nog een argument is dat
nieuwe delen nog wel eens in sets worden gele-
verd, bijvoorbeeld autogordels alleen per paar.
Het demontagebedrijf levert alles ook los, zoals
één autogordel. In andere gevallen is het juist
handig dat demontagebedrijven complete sa-
menstellingen leveren, waar je ‘nieuw’ in losse
delen bestelt en dan alles zelf moet monteren.

Goede bedrijven herkennen
Het meest gevraagd bij het demontagebedrijf
zijn motor, transmissie en front. Waarbij meer
naar technische delen dan naar schadedelen
wordt gevraagd. Bij een aantal delen is inruil
mogelijk, omdat demontagebedrijven ook revi-
sie doen, of bijvoorbeeld van een stukgelopen
motor delen die nog goed zijn kunnen demon-
teren. Van het grootste belang is dat demontage-
bedrijven precies het juiste gebruikte deel leve-
ren, en instaan voor de staat van dat deel.
Ook daar ligt een taak voor Stiba, beaamt
Vening. Niet alleen moeten autobedrijf en pu-
bliek meer in de voordelen van ‘gebruikt’ gaan

Het autobedrijf. Een
auto met stukken is
binnengebracht.
Gelukkig is het pro-
bleem gauw gevonden:
de startmotor is niet
goed geworden. Eruit
met dat ding.

Het autobedrijf. Oké,
even opzoeken wat zo’n
startmotor nou nog
kost. Zóveel? Dat wordt
even slikken voor de
klant. Of zal ik eens snel
via een onderdelenweb-
site zoeken naar een
gebruikte?

Het autobe-
drijf. Kijk eens
aan, meteen een
mailtje terug.
Zo, dat scheelt
effe wat het
kost. Laat maar
komen die start-
motor!
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Het demontagebe-
drijf. Ah, er komt net
een aanvraag binnen
via internet. Even kij-
ken in onze voorraad
of we dat hebben lig-
gen. Autotype, motorty-
pe, bouwjaar, onder-
deel… Ja, dat is er.

Het demontagebedrijf. De order is binnen, in de
computer kijken waar het ligt. Op de barcode in
het magazijn opzoeken, en controleren of dit het
juiste onderdeel is. Dan kan ‘ie weg.
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mulier, wat je zoekt, waarna alle deelnemende
bedrijven kunnen reageren als ze dat deel kun-
nen leveren. De kunst is om gevonden te wor-
den, vandaar dat demontagebedrijven in meer-
dere onderdelensites deelnemen. “Het is belang-
rijk als eerste te kunnen reageren”, zegt Hans
Klein Gunnewiek, die ook niet alleen te vinden
is via de Stiba-onderdelensite.

Verdeeldheid
Het gevolg is dat geen enkele site zekerheid
geeft over kwaliteit, betrouwbaarheid en unifor-
me leveringsvoorwaarden van deelnemende
demontagebedrijven. Vooral in dat opzicht wil
Stiba zich onderscheiden, deelnemers aan hun
site zijn immers gehouden aan de Stiba-regels.
“We gaan ons meer op internet richten”, belooft
Ron Vening, “en willen ook meer doen aan tech-
nische begeleiding, omdat auto’s ingewikkelder
worden en lastiger is vast te stellen op welke
autotypes een bepaald onderdeel past.”
Een onderscheid op de nieuwe onderdelensite is
ook het uitgebreide invulformulier. Hoe meer
gegevens bekend zijn, hoe zekerder dat precies
het juiste onderdeel wordt gevonden. Maar in
de ervaring van Bart Ebben worden invulformu-
lieren op onderdelensites zelden volledig

gebruikt, zodat het demontagebedrijf vaak zelf
verder moet uitvissen om welk type auto het
precies gaat. Via het kentekenregister opzoeken
welk onderdeel bij welke auto hoort gaat niet,
demontagebedrijven kunnen niet sorteren op
originele onderdeelnummers.
Het is jammer dat de demontagebranche nog zo
verdeeld blijft. Er zijn sterke argumenten voor
gebruikte onderdelen, en heel wat bedrijven
leveren goede spullen met hun eigen geen-
gezeur-garantie. Maar het ontbreekt nog aan
een universeel kenmerk voor al die bedrijven,
waaraan meteen te zien is dat je met gebruikte

Om een idee te krijgen hoeveel voordeel
gebruikte delen opleveren vroegen we
demontagespecialist Bart Ebben om wat 
voorbeelden. 
Hierin is niet meegerekend dat verzend-
kosten worden berekend, die grossiers veelal
niet op de nota zetten. Bovendien kan tegen
een prijsopslag extra garantie besteld wor-
den, voor zowel het onderdeel zelf, als voor
de- en montagekosten indien gewenst. 
Heel concreet: 
Een transmissie voor een Citroën Jumper
bestelwagen.
Nieuw €2950,-, gebruikt €950,-. 
Een portier voor een Peugeot 306.
Ruim €1000,- met alle bijbehorende losse de-
len, ongemonteerd en ongespoten. 
Gebruikt, compleet en als het meezit zelfs
nog in de goede kleur komt dat op €450,-.
Gangbaar is volgens Ebben dat voor de parti-
culier een gebruikt deel gemiddeld 50%
goedkoper is dan nieuw, voor autobedrijven
ligt de prijsverhouding nog gunstiger. ●

Hoe goedkoop?

Het demontagebedrijf. De vaste bezoeker van
elke dag, een koerier die alle bestelde onderdelen
van vandaag meeneemt en de volgende dag gaat
bezorgen.
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Het autobedrijf. ‘Prima de luxe’, een keurige zo-
goed-als-nieuwe startmotor erin. Weer iemand op
weg geholpen, die ook nog een goed gevoel zal
hebben over zijn rekening.

Professionele autodemontage is ‘big business’ met
een allesbehalve smerig aanzien. Demontagebe-
drijf Klein Gunnewiek in Groenlo trok goed drie
jaar geleden in deze smetteloos nieuwe behuizing,
en heeft het zo druk dat er nu alweer een nieuw
gedeelte aangebouwd wordt.

Bij de particulier telt het meest de prijs, voor
autobedrijven is snelle levering het allerbelang-
rijkst. Daarom werkt de orderontvangst bij Bart
Ebben met twee beeldschermen per persoon: links
de aanvraag, rechts het voorraadoverzicht, voor
snel en efficiënt antwoord op de aanvraag.

Een grote, goed gesorteerde en optimaal georga-
niseerde voorraad is van essentieel belang voor
het demontagebedrijf. Vuil, vettigheid en willekeur
zijn ver naar de achtergrond verdrongen, het
belangrijkste gereedschap is nu automatisering.

▼

onderdelen geen risico neemt en op uniforme
wijze zaken kunt doen. Stiba is daar wel druk
mee bezig, zo stelt Vening. Momenteel onder-
zoeken we welke behoefte er leeft in de markt.
Middels een binnenkort uit te voeren ‘Strate-
gisch Branche Onderzoek’ hopen we bijvoor-
beeld ook een helder beeld te krijgen over de
wensen van de diverse doelgroepen. Immers de
gedachte dat je met één garantievorm al je klan-
ten kunt bedienen is anno 2007 volledig achter-
haald. ●

Peter Fokker
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ONDERDELEN
Voordeel uit gebruikte delen

Grotere demontagebedrijven zijn alle-
maal geautomatiseerd en richten op
een zo breed mogelijk afzetgebied.
Om klanten buiten de eigen regio te
kunnen bereiken is internet een goed
middel. En om makkelijk op internet
gevonden te worden ontstonden
onderdelensites waar vraag en aan-
bod bijeen kunnen komen.
Demontagebedrijven worden voor een
bescheiden bedrag deelnemer en krij-
gen aanvragen voor onderdelen van
de site door. Die aanvragen kunnen
van particulieren of bedrijven komen,
welke op een elektronisch invulfor-
mulier aangeven wat ze zoeken.
Deelnemende demontagebedrijven
kunnen daarop reageren met een
offerte. We zetten de belangrijkste
sites op een rij.

www.onderdelenzoeker.nl treedt sinds
ruim drie jaar op als intermediair tussen
monteur en demontagebedrijf. Volgens
mede-initiatiefnemer Fré de Vries heeft deze
site het grootste aantal demontagebedrijven
als deelnemer, 134 in getal. Waarbij het
zowel gaat over auto’s, motoren als trucks. In
keurige overzichtskaartjes kun je per provin-
cie zien wie deelnemer zijn en waar ze zit-
ten. Als extra dienst is er een technisch
forum waarop bezoekers vragen of tips over
montage en demontage kwijt kunnen. De
site bemiddelt alleen, er is geen garantie- of
geschillenregeling voor via de site gevonden
onderdelen. “Natuurlijk proberen we in de
gaten te houden wat voor vlees we in de
kuip hebben. We vragen na als het lijkt of
een bedrijf niet netjes zaken doet. Maar con-

trole vooraf, bij aanmelding van een
bedrijf, is erg moeilijk omdat er geen
keurmerk is dat alle goede bedrijven
hebben en alle slechte niet.”

www.auto-onderdelen.nl is de site
van de Stiba, feitelijk een onderdeel
van de bredere Stiba-website
(www.stiba.nl). Daarom kom je zonder uitleg
of inleiding meteen op een pagina waar
gedetailleerd ingevuld kan worden welk
onderdeel wordt gezocht. Hoe nauwkeuriger

de omschrijving, hoe meer kans immers dat
het juiste onderdeel aangeboden zal wor-
den. Uiteraard gaat de zoekopdracht daarna
naar leden van de Stiba, hetgeen inhoudt
dat de regels van die vereniging van toepas-
sing zijn, zoals kwaliteitscontrole bij de deel-
nemende bedrijven en een regeling voor
klachten en geschillen. In vernieuwde versie
draait de site na een half jaar proefperiode

nu pas kort definitief. Het is niet
zo dat alle Stiba-leden automa-
tisch meedoen, ze moeten zich
net als bij andere sites zelf aan-
melden.

www.onderdelen-
lijn.nl werd al in
1990 opgezet door
Autonet, een samen-
werkingsverband uit
de demontagebran-
che. Er staat een
ISO9001 kwaliteits-
keurmerk op de site,
maar Autonet staat
niet in voor de

onderdelen welke via de site worden gevon-
den. Welke en hoeveel bedrijven deelnemen
is niet direct te zien, bij indienen van een
aanvraag via het invulscherm op de site. In

een aparte afdeling ‘Direct’ kan
de website van 37 demontagebe-
drijven worden benaderd waar
online hun voorraad in te zien is.
Het is veruit de grootste site,
horen we, gemeten naar het
aantal onderdelen dat verhan-
deld wordt.
Autonet heeft ook www.garage-
lijn.nl waarop autobedrijven hun
diensten kunnen aanbieden.
Speciaal voor autobedrijven is nu
Onderdelenlijn Garant opgezet,
met tegen een abonnementsprijs
een aantal voordelen, waaronder
zes maanden garantie op aange-
vraagde onderdelen.

www.gebruikteonderdelen.com draait niet
om de zaak heen, de site bestaat eigenlijk
alleen maar uit een invulformulier welk
onderdeel wordt gezocht. Er is keus uit elf
automerken, de site blijkt naar twee bedrij-
ven te leiden die samen op deze merken
gespecialiseerd zijn (Ebben Demontage en
Kleine Staarman). Tevens hebben ze beide
een voorraadsysteem waar direct in gekeken
kan worden, dus na invullen van het zoek-
scherm komt meteen een toepasselijke selec-
tie uit de voorraad boven water. Direct zoe-
ken en bestellen, simpel doch doeltreffend. ●

Onderdelen via internet

www.onderdelenzoeker.nl

www.gebruikteonderdelen.com

www.auto-onderdelen.nl

www.onderdelenlijn.nl
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