
© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



www.AMT.nl/onderdelenThema

Het zijn onzekere tijden, wat betreft inkomen en economie. Dat blijkt ook zonneklaar

in de autobranche. Ook de stortvloed van overheidsmaatregelen en beleidsvoorne-

mens aangaande de auto, stelt niet gerust. Daardoor wordt de automobilist nog eens

extra voorzichtig. Alle reden, zou je zeggen, om een goed aanbod te doen voor econo-

mische reparatie met gebruikte delen. Wat zijn de mogelijkheden?

Professionalisering in aanbod gebruikte delen zet door

Verstandig repareren
met ‘gebruikt’

Gebruikte onderdelen

De zwaar teruggevallen autover-
koop maakt wel duidelijk dat velen
geen nieuwe auto meer willen of
kunnen kopen. Het loopt ook niet
storm op de Nederlandse variant
van een sloopregeling, waarin een
jongere gebruikte auto aangeschaft
kan worden. Men schaft niks aan,
de huidige auto moet nog maar
wat langer mee, tot er meer ver-
trouwen in de toekomst is. Dus zal
er vaker reparatie en vervanging
van onderdelen nodig zijn, om de
ervaren auto nog een tijd in condi-
tie te houden.
Iedereen doet voorzichtig met zijn
geld, dus is goedkoper onderhoud
en reparatie welkom. Daarvoor bie-
den goede gebruikte delen volop
mogelijkheden. Zeker voor niet
meer heel jonge auto’s, waar het
toch echt een argument is dat het
zonde is dat nieuwe reparatiedelen
een langere levensverwachting
hebben dan de rest van de auto. Be-
langrijk is dan wel dat bij gebruik-
te delen afkomst en bouwjaar be-
kend zijn, om zekerheid te hebben
dat ze jonger of hooguit even oud
zijn als de te repareren auto.

Het milieu is gediend
Enige erkenning voor de kwaliteit
van gebruikte delen is er wel, in de
‘groene’ autoverzekering waarbij
vooral carrosserieschade met ge-
bruikte delen wordt uitgevoerd. De

klant ziet het toch niet meer, als die
gebruikte deur of achterklep keurig
nieuw gespoten in zijn auto zit. En
het scheelt zomaar de helft of meer
in onderdeelprijs. Nog veel meer als
het gaat om een portier met alle in-
wendige toebehoren, die je dan niet
allemaal hoeft over te zetten in een
kaal geleverd nieuw portier.
Daarbij is het niet alleen goedkoper,
maar ook ‘groen’, dus goed voor het
milieu. Hergebruik van materiaal,
en aanzienlijke besparing op de
energie die nodig was geweest om
een nieuw deel te fabriceren. Dus
ook nog ‘groener’ dan revisie, waar
nog wel een stukje energie- en ma-
teriaalgebruik bij te pas komt. Al
geeft het dan wel bij slijtagedelen
de zekerheid dat gebruikt weer is
omgezet in zo goed als nieuw.
Ook de demontagebranche is mi-
lieuvriendelijker geworden, de op-
ruiming van groezelige slopers gaat
nog steeds door. Daarvoor zorgen de
organisaties ARN en Stiba. De eerste
gaat vooral over het echte slopen,
het verantwoord terugwinnen en 
afvoeren van materialen aan het
eind van de levensduur als auto of
auto-onderdeel. Stiba gaat meer
over demontage en hergebruik van
onderdelen.

Beschikbaarheid en  garantie
Voor gebruikte onderdelen is er
dan de KZD-certificering, die elk

Montage van gebruikte onderdelen helpt de reparatietarieven scherp te hou-
den. Daar win je klanten mee, zeker nu veel automobilisten besluiten langer
door te rijden met hun auto. Foto’s: Jan Lieftink
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Wegwijs in gebruikte onderdelen
Bent u op zoek naar aanbieders van gebruikte onderdelen? 
Of wilt u een kijkje nemen in de keuken van gespecialiseerde be-
drijven die gebruikte onderdelen weer zo goed als nieuw maken?
Ga dan naar www.AMT.nl/onderdelen. U vindt daar vele wetens-
waardigheden over auto-onderdelen.
Wie geabonneerd is op de AMT e-mail nieuwsbrief, ontvangt ook
een speciale nieuwsbrief waarin (gebruikte) onderdelen centraal
staan. Nog geen gratis nieuwsbriefabonnee? Ga naar www.AMT.nl
en klik bovenin op de tab ‘Nieuwsbrief’, waarna u zich eenvoudig
registreert.

�

Stiba-lid moet hebben. Er zijn drie
niveaus, waarbij pas het tweede
niveau (twee sterren) enige garan-
tie biedt dat onderdelen gecontro-
leerd worden, en in grote lijnen
wordt bijgehouden van welke auto
ze af komen. Drie sterren worden
verleend bij volledige controle op
de staat en afkomst van onderde-
len. Naar we begrijpen van drie-
sterren-bedrijf Klein Gunnewiek
zijn er maar 25 Stiba-leden van dat
hoogste niveau, tegen 130 op het
laagste niveau.
Daar gaat de schoen wringen, om-
dat het kwaliteitsniveau van de-
montagebedrijven dus niet een-
duidig is. Dat mag voor autobedrij-
ven ook wel gelden, maar daar is
het niet zichtbaar in een eerste/
tweede/derderangs indeling, en
geldt minder dat de minst goede
bedrijven het imago van de hele
branche bepalen. Het idee is dat
KZD* op particulieren en lokale
bedrijven richt, die persoonlijk
langskomen om te zien of er een
sloopauto bijstaat met het onder-
deel dat ze nodig hebben. Pas bij

KZD** moeten er garantie- en leve-
ringsvoorwaarden zijn, en is er een
afspraak tussen Stiba en Bovag
over die voorwaarden. Ook tussen
Stiba en Focwa bestaat zo’n af-
spraak.
De zekerheid die een autobedrijf
nodig heeft bij inzet van gebruikte
delen begint dus pas bij dat twee-
de KZD-niveau. Maar naast ver-
trouwen in de kwaliteit heeft het
autobedrijf eerst en vooral behoef-
te aan zekerheid van snelle leve-
ring. Willen gebruikte onderdelen
concurreren met nieuwe, dan
moeten ze even vlot in huis kun-
nen zijn. Dat staat of valt met
goed voorraadbeheer bij het de-
montagebedrijf. Bezorgen of ver-
sturen van een bestelling is niet
het grote probleem, beschikbaar-
heid van de juiste demontageauto’s
en onderdelen lukt doorgaans ook
wel. Maar à la minute kunnen zeg-
gen of een bepaald onderdeel er is,
zoals het autobedrijf wil, en het
ook meteen voor de dag kunnen
halen, vergt juist een heel goede
organisatie.

Goed gesorteerd
Een concurrentienadeel dat erg
moeilijk valt weg te werken is, dat
het demontagebedrijf niet werkt
met officiële onderdeelnummers.

Nieuwe delen bestel je op onder-
deelnummer, dan weet je zeker dat
je de juiste variant van het passen-
de onderdeel krijgt. Gebruikte de-
len dragen vaak niet hun onder-
deelnummer, dus kan het demon-
tagebedrijf daarop ook niet het
voorraadbeheer baseren. Ze moe-

ten zelf zo nauwkeurig mogelijk
vaststellen welk onderdeel het is.
Aan de hand van eventuele fabri-
cagenummers erop, aan de hand
van de auto waar het af komt,
diens kentekendatum en chassis-
nummer.
Daarmee ben je er nog niet. Ook
de andere kant, de besteller, moet
zonder onderdeelnummer zo
nauwkeurig mogelijk aangeven
wat er gevraagd wordt. Want snel-
le levering helpt niet als er omge-
ruild moet worden, omdat niet
precies het juiste onderdeel blijkt
aan te komen. Vooral daar speelt
garantie een rol, de geen-gezeur-
garantie dat omruilen voor het
juiste onderdeel zonder probleem
verloopt.
Het valt Bart Ebben, van het gelijk-
namig demontagebedrijf, op dat
weinig naar garanties gevraagd
wordt. Ook niet de uitgebreide ga-
ranties die hij zelf opstelde, tot en

Bij goede demontagebedrijven, zoals
in dit geval Bart Ebben, komen schone
gebruikte delen uit een goed georga-
niseerd magazijn, waar ze meteen
vindbaar zijn en terdege werd gecon-
troleerd welk type het is.

Grotere demontagebedrijven weten
heel goed welke onderdelen gevraagd
zijn, en zorgen voor voldoende voor-
raad. Keurig in het gelid, zoals hier bij
demontagebedrijf Rhenoy, ligt alles in
duidelijk gemerkte magazijnstellingen.

Vooral van bedrijf tot bedrijf gaat 
de verkoop van gebruikte delen al
voor een groot deel via internet.
Daarbij komt nu ook het gebruik van
digitale foto’s op, om op afstand
delen te kunnen vergelijken, en on-
juiste bestellingen nog verder terug
te dringen. Bart Ebben heeft z’n
zaakjes voor elkaar.
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met (tegen betaling) levenslange
garantie. Het is veel meer een
kwestie van vertrouwen, dus van
ervaring met het onderling zaken
doen. Hans Klein Gunnewiek stelt
het andersom: “autobedrijven die
het verkeerde of een kwalitatief
slecht onderdeel geleverd krijgen
komen nooit meer terug voor ge-

bruikte delen”.
Dat is jammer, want de goed geor-
ganiseerde demontagebedrijven
gaan heel ver om te zorgen dat
zulk ongerief niet voorkomt. Mits
de aanvrager tenminste meehelpt
om zeker te stellen welk onderdeel
precies verlangd wordt. In het al-
gemeen zijn de betere demontage-

bedrijven goed gesorteerd, waar-
door ze nog wel eens sneller kun-
nen leveren dan aanbieders van
nieuwe delen. Vooral nu veel leve-
ranciers een tijd lang de magazij-
nen hebben leegverkocht, zonder
geld te besteden aan bijbestellen,
horen we veel automotive-toeleve-
ranciers zachtjes klagen.

Groei bij de groten
Het mag zijn dat de demontage-
branche klaagt over ondermaatse
erkenning voor gebruikte delen,
en vooral voor de bedrijven die
daar hoogst serieus werk van
maken. Die ondernemingen mel-
den toch wel groei. Bart Ebben
gaat ervan uit dat de economische

Gebruikte onderdelen

Onderdelen 
via internet
Voor nieuwe onderdelen is bestellen via de
computer goed gebruik. Het kan ook mooi
aansluiten op elektronisch voorraadbeheer,
zodat je altijd weet wat je in huis hebt, en
wat in bestelling staat. Hoe zit dat bij ge-
bruikte onderdelen? Ook daar spelen elektro-
nische systemen een steeds belangrijker rol,
dankzij het internet. Wat kom je daar tegen
bij het speuren naar gebruikte delen?

www.onderdelenzoeker.nl www.partfinder.nl

www.gebruikteonderdelen.com www.onderdelenlijn.nl

We nemen de proef op de som. Alsof we een
autobedrijf zijn, dat voor het eerst reparatie
met gebruikte onderdelen overweegt. Dan
doemt de vraag op waar die onderdelen van-
daan moeten komen. Zoals bij ongeveer elke
levensvraag weet de internetzoekmachine
een flinke lijst antwoorden te spuien. We tik-
ken in ‘gebruikte onderdelen’, alleen op pa-
gina’s in het Nederlands. Een kleine 1,3 mil-
joen resultaten komen daaruit. Oeps, even
aanvullen dat het auto-onderdelen moeten
zijn. Blijven nog altijd 222.000 internetpagi-
na’s over.
Wij hebben de meest gebruikte resultaten
bekeken, want u hebt vast geen zin en tijd
om tweehonderdduizend pagina’s na te plui-
zen. Als populairste sites komen bemidde-
laars naar boven, internetportalen die zelf
niets kopen of verkopen. Ze nemen uw order
aan, en brengen hem naar deelnemende be-
drijven die misschien hebben wat u zoekt. De
bedoeling is dat er heel snel reacties komen
met een aanbod.
Daarbij maakt www.onderdelenzoeker.nl het
wel erg makkelijk. Geef een kenteken, welk
onderdeel gezocht wordt, en contactgege-
vens. Klik en klaar, en dan wachten op aan-
biedingen. Als tweede keus is zoeken zonder
kenteken mogelijk, wat leidt naar een pagina
waar een reeks autogegevens ingevuld moet
worden. Volgens de site gaan 164 bedrijven

derdelen. Klik een merk of onderdeel aan,
dan volgt een overzichtje van bedrijven met
bedrijfsnaam, telefoonnummer en eventuele
website. Daarmee moet je verder zelf aan het
werk, om bedrijven uit dat lijstje te benade-
ren voor een specifiek onderdeel.
Misschien is de naamgeving minder gelukkig
bij de site www.autosloperijonline.nl, want
een betrouwbaar onderdeel halen we liever
bij het ‘demontagebedrijf’ dan bij de ‘sloper’.
Maar de site ziet er keurig uit, met een keu-
rig kaartje van Nederland, waar je per provin-
cie de deelnemende bedrijven kunt opzoeken.
Dat zijn er heel wat, voor een landelijke dek-
king. Per provincie komt een soort kaarten-
bak naar boven, met van elk bedrijf naam,
adres, telefoon en website.
Op de startpagina staat een knop om direct
onderdelen te bestellen, voor auto, truck of
motorfiets. Het leidt naar een pagina om een

op zoek of ze uw gevraagde onderdeel heb-
ben. De site bevat ook een overzicht van die
deelnemers, handig op een landkaart aange-
geven, en op een lijst per provincie oproep-
baar.
Het kan nog simpeler, bij www.partfinder.nl.
Die begint met een pagina waar persoonlijke
gegevens ingevuld moeten worden. Pas daar-
na kun je door naar een pagina ‘onderdeel
gegevens’, als ook daar alle vragen beant-
woord zijn mag je verder naar ‘auto gege-
vens’. Dan ‘versturen’, waarna de aanvraag
achter de schermen verdwijnt naar een onbe-
kend aantal aanbieders. En nu maar het beste
ervan hopen.
Op www.onderdelengids.nl belanden we op
een soort inhoudsopgave als openingspagina.
Hier kan direct gezocht worden op een auto-
merk, of een onderdeel. Er is ook een lijst van
revisiebedrijven, voor zo-goed-als-nieuw on-
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crisis daarbij meehelpt, Hans Klein
Gunnewiek stelt dat de groeilijn
die er al was gewoon doorloopt.
Ze zijn het wel eens dat de sloop-
regeling hen geen voordeel, maar
eerder nadeel biedt. Het aanbod
van gebruikte delen groeit zodat
de prijzen dalen, en uitval van ou-
dere auto’s gaat ten koste van de

vraag naar gebruikte delen. Daar-
bij komt de vrees dat over enige
tijd bepaalde oudere delen niet
meer verkrijgbaar zullen zijn, om-
dat de auto’s waar ze in zaten niet
gedemonteerd maar echt gesloopt
zijn.
De professionele demontage is im-
mers een internationale business,

zowel bij inkoop als verkoop wordt
ruimschoots buiten de Nederland-
se landsgrenzen gekeken. Dus heeft
niet alleen onze sloopregeling in-
vloed, ook die in andere landen,
voorop de zeer populaire regeling
in Duitsland.
Het autobedrijf, als afnemer, kan
er wel voordeel bij hebben. De be-

schikbaarheid van onderdelen
wordt nog ruimer. Nog meer wordt
de leverbaarheid van gebruikte de-
len bij de grotere demontagebedrij-
ven minstens zo goed als die van
nieuw materiaal. Steeds meer loopt
het aanbod van demontagebedrij-
ven via internet, waar het autobe-
drijf snel en eigenhandig kan zien

www.onderdelengids.nl www.kleingunnewiek.com www.autosloperijonline.nl

www.onderdelen.nlwww.auto-onderdelen.nl

merk te kiezen, gevolgd door een pagina
waar onderdeel en voertuigtype of kenteken
opgegeven moeten worden. Goed idee is dat
daarbij een digitale foto van het te vervan-
gen onderdeel gevoegd kan worden, zodat
zeer letterlijk vraag en aanbod vergeleken
kunnen worden.
Bij www.gebruikteonderdelen.com vallen
meteen zaken te doen, want dit is de eigen
website van Bart Ebben, specialist in Franse
auto’s. Ook op verzamelsites die doorverbin-
den met demontagebedrijven is Ebben verte-
genwoordigd, zoals veel meer demontagebe-
drijven via vele internetwegen vindbaar zijn.
Zo ook via www.onderdelenlijn.nl, met 229
deelnemende bedrijven. Hier zien we meteen
een blokje getiteld ‘online voorraad’. Zo kom
je bij 44 bedrijven waar je via internet direct
in de voorraad kunt kijken of het gewenste
er ligt. Hé, ineens valt ons iets op. Vanmorgen

waren 44 bedrijven online met hun voorraad,
nu zijn het er ineens 46. Evenzo zagen we bij
de onderdelenzoekersite eerst 164 en nu 165
deelnemende bedrijven. De wereld staat nooit
stil, zeker niet op internet. Door te zoeken op
‘sloperijen’ komen lijsten naar voren waar bij
het bedrijf de KZD (KwaliteitsZorg Demonta-
ge) classificatie staat vermeld, en een aanklik-
baar logo als het bedrijf online inzage van de
voorraad biedt. Natuurlijk is om te beginnen
het plaatsen van een aanvraag mogelijk, des-
gewenst ook met een foto van het benodig-
de onderdeel erbij.
De site www.auto-onderdelen.nl is opgezet
door branchevereniging Stiba. Er kan bij Stiba-
leden gezocht worden op merkspecialisatie
of per provincie. De site biedt uitleg over de
KZD-certificering, en de leveringsregels die
overeen zijn gekomen met Bovag en met
Focwa. Om een foto bij een onderdelenaan-

vraag te plaatsen is een registratie nodig. Pa-
rallel is er nog de wat simpeler opgezette
website www.onderdelen.nl, waar gewoon
op merk en op onderdeel een aanvraagfor-
mulier ingevuld kan worden om aanbiedin-
gen van Stiba-leden te krijgen. Let op, ook
www.auto-onderdelen.com bestaat, maar die
handelt in nieuw, niet in gebruikte delen.

Gebruikstips
Bemiddelingssites hebben als voordeel dat de
trefkans om een bepaald onderdeel te vinden
groter is, wanneer de aanvraag naar veel be-
drijven tegelijk gaat. Dat kan net zo makke-
lijk omkeren in een nadeel, als het geen zeld-
zaam onderdeel betreft. Er kan een hele golf
aanbiedingen binnenstromen, ga dan maar
uitzoeken welk aanbod het best is.
Het kan voor de eerste ervaringen zeker de
moeite zijn om niet direct een onderdeel aan
te vragen. Zoek bij de bemiddelaarssite eerst
eens op bedrijven, en kijk op de sites van die
bedrijven. Dat geeft vaak wel een indruk van
het bedrijf, en eventuele merkspecialisaties.
Al staat er maar iets over leveringsvoorwaar-
den, garantie en bezorging. Als direct online
de vraag naar een bepaald onderdeel is neer
te leggen reageert een demontagebedrijf
sneller op vragen via de eigen site, dan op
vragen via een bemiddelaarssite. Nog mooier
is om bedrijven te zoeken waar direct in de
voorraad gekeken kan worden, zodat je met-
een weet waar je aan toe bent. �

�
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drijf zichzelf en zijn klanten heel
goed een plezier kan doen in ma-
gere tijden. �

Peter Fokker

Gebruikte onderdelen

ACtronics

� (0546) 66 04 10

www.actronics.nl

Elektronische onderdelen

A&R Powersteering/Transmissie

� (0344) 69 36 48

www.aenr.nl

Transmissies, koppelomvormers, 

stuurhuizen

ATS Den Haag

� (070) 399 14 94

www.atsdenhaag.nl

Transmissies

Auto Diesel Parts

� (040) 252 42 62

www.aep-ehv.nl

Onderdelen brandstofinspuiting

Auto Electric Parts

� (040) 252 42 62

www.aep-ehv.nl

Dynamo’s, startmotoren, aandrijfmotoren

Automaterialen Ronald Morien

� (058) 250 14 44

www.ronald-morien.nl

Transmissies, motoren, 

gebruikte onderdelen

Autrans

� (0318) 48 41 44

www.autrans.nl

Transmissies, stuurhuizen

Bart Ebben

� (024) 345 68 94

www.bartebben.com

Gebruikte onderdelen Citroën/Peugeot

Brus Motors

� (073) 547 95 42

www.brusmotors.com

Gebruikte motoren, transmissies

C&E Turbochargers

� (033) 465 53 79

www.turbochargers.nl

Turbo’s

CF Techniek

� (0113) 50 12 55

www.cftechniek.nl

Gebruikte motoren

De Boer Transmissies

� (0522) 23 59 40

www.deboertransmissies.nl

Transmissies

Diesel Büchli

� (0341) 46 70 70

www.buchli.nl

Brandstofpompen, verstuivers, dynamo’s,

startmotoren

Engine Service Nederland

� (0314) 32 35 48

www.engineservice.nl

Motoren, cilinderkoppen

Eur-O-Matic

� (013) 523 40 16

www.eur-o-matic.com

CVT transmissies

European Airbag Center

� (0485) 33 11 99

www.airbagbank.nl

Airbags, gordelspanners

Ganzeboom Transmissies

� (0546) 81 95 10

www.ganzeboom.net

Transmissies

GKN Service Benelux

� (020) 407 02 07

www.gknservice.nl

Cardanassen

Keizer Motorenrevisie

� (0314) 32 61 03

www.keizermotorenrevisie.nl

Motoren

Kleine Staarman

� (074) 384 15 67

www.kleinestaarman.nl

Gebruikte onderdelen Japans/Koreaans

Klein Gunnewiek

� (0544) 47 98 79

www.kleingunnewiek.com

Gebruikte onderdelen

Kleinjan Dieseltechniek

� (0548) 61 37 61

www.kleinjan.nl

Brandstofpompen, verstuivers, dynamo’s,

startmotoren

Mobiele Transmissie Specialist

� (06) 22 92 20 27

www.mobiele-transmissie.nl

Transmissies

Motoren Revisie Valkenswaard

� (040) 201 25 81

www.mrv.nl

Motoren, cilinderkoppen

MRT Engines

� (0413) 34 20 14

www.mrt.nl

Motoren, cilinderkoppen

NMB Motoren

� (050) 553 03 86

www.nmb-motoren.nl

Transmissies Japans/Koreaans, tuningdelen

OMC Occasion Motoren Centre

� (010) 416 57 23

www.omc-engines.nl

Gebruikte motoren, transmissies, 

cilinderkoppen, motoronderdelen

Rhenoy Onderdelen

� (0418) 65 74 74

www.rhenoy.nl

Gebruikte onderdelen

Speetjens Transmissie Service

� (046) 433 24 19

www.speetjenstransmissions.nl

Transmissies

Startrans Quality Transmissions

� (0318) 59 09 91

www.startrans.biz

Transmissies, koppelomvormers

Stichting Revisiegroep

� (0800) 738 47 43

www.revisiegroep.nl

Motoren, transmissies, turbo’s, 

brandstofpompen, startmotoren, dynamo’s,

aircocompressoren, stuurhuizen

Transmission Products Europe

� (030) 298 08 98

www.transmission-products.nl

Transmissies, koppelomvormers, 

stuurhuizen

Turbo’s Hoet

� (033) 247 30 90

www.turbos-hoet.com

Turbo’s

Turbo World

� (033) 257 06 07

www.turboworld.nl

Turbo's

URW

� (035) 655 04 50

www.urw.nl

Stuurhuizen, stuurpompen, aandrijfassen,

aircocompressoren

USA Engines

� (0598) 35 03 30

www.usa-engines.nl

Amerikaanse motoren

Van der Heiden A.T.

� (0165) 55 03 84

www.vanderheidenat.nl

Stuurhuizen, stuurpompen

Wie helpen u goedkoper te repareren?

of benodigde delen beschikbaar
zijn. Om doorgaans daarna telefo-
nisch te overleggen of het zeker
om het juiste onderdeel gaat, en
dan de bestelling te plaatsen.
Onderdelen kunnen nog dezelfde
dag in huis zijn, net als bij nieuwe
delen via een bezorgdienst. Het is
even wat meer werk om het juiste
vervangende deel te vinden, verge-
leken met nieuw. Maar een zoek-
tocht via de computer kost niet
heel veel meer moeite. Het levert
wel aanzienlijk goedkopere repa-
ratiedelen, waarmee het autobe-

Wagenparkbeheerders en leasemaat-
schappijen zijn niet bang voor ge-

bruikte delen. Vooral bij dure
reparaties, zoals kapotte motoren en

transmissies, komen ze graag naar
demontagebedrijven zoals hier de

werkplaats van Rhenoy.
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