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Thema

De winter was lang en zout. Verve-
lend voor de automobilist, want de
combinatie van vocht en pekel is
geen lolletje voor zijn auto. Oplos-

Vakantieschrikbeeld: autopech in het buitenland. De baas van

de dorpsgarage spreekt alleen hogesnelheids-Frans. Hij gaat de

auto te lijf met hamer en beitel en hij heeft vooral oog voor het

vakantiegeld. Wie de toerist hiervan vrijwaart is goud waard.

AMT geeft tips voor een succesvolle vakantiecheck.

Vakantiecheck, kleine moeite, groot plezier

Warm draaien voor
de zomerbeurt

Vakantiecheck

sing van Autobedrijf Kusters in
Vierlingsbeek: De ‘Hekel aan Pekel’-
actie. Voor een klein bedragje rei-
nigt het bedrijf de onderzijde met

hogedruk en de rest van de auto
met de hand. Meteen een check op
vloeistoffen en vitale punten erbij
en een bandencontrole. Wie wil,

combineert het ‘Hekel aan Pekel’-
bezoek met de winterbandenwis-
sel. En wie zijn auto na zo’n zware
winter wat extra wil verwennen,
tast iets dieper in de buidel voor
een interieurreiniging en/of lak-
verzegeling.

Meer contactmomenten
“We zijn een gevestigde naam in
de omgeving. Ons bedrijf bestaat
35 jaar en we doen ons werk goed.
Maar er zijn altijd goedkopere
adresjes. Daarom zijn contactmo-
menten belangrijk. Als de auto

Ontzorgen loont. De klant een
stressvrije vakantie, het autobe-
drijf de omzet.
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▲

Anke en Rick nemen het zekere voor het
onzekere. Voor ze afreizen naar het zon-
nige zuiden, even langs Autobedrijf Kus-
ters voor een vakantiecheck. Lang duurt
het niet, dus ze wachten er op.

eenmaal binnen is, mag je ook dat
setje remblokken monteren, die
aircobeurt doen of de nieuwe ban-
den monteren.”
Ook voor de klant is regelmatig
contact aantrekkelijk: “Vervang je
dat klemmetje van die aandrijfhoes
vóór al het vet er uitloopt, dan
scheelt dat hem een dure repara-
tie”. En bovendien: “Als je de kos-
ten spreidt, zijn de factuurbedragen
minder hoog”.

Vakantiecheck 
geeft nasleep
En dus start Kusters nu met de wer-
ving voor de vakantiecheck: “We
maken er melding van in onze re-
guliere advertenties in huis-aan-
huisbladen. PCA, de vereniging
van Peugeot/Citroën-specialisten
waar we bij zijn aangesloten, ver-
stuurt voor ons zo’n 1000 vakan-
tiecheckbriefkaarten”. Op die brief-
kaart zit een zorgeloze vrouw in
een strandstoel. Op de achtergrond
haar auto in blakende conditie. In
de tekst op de briefkaart nodigt
Kusters de klant uit voor de vakan-
tiecheck en legt PCA het belang
ervan uit. Wie komt, krijgt tevens
een zomerse verrassing.
“Vorig jaar hebben we in een klei-
ne maand tijd 150 vakantiechecks
gedaan. Bijna 50 daarvan kwamen
van buiten ons vaste klantenbe-
stand.”
Die 150 checks zorgden voor een
flinke nasleep: “Aircobeurten, ban-
den, reparaties en ook 25 poets-
beurten met Waxoil-lakverzegeling
inclusief polijsten à 285 euro”. Dit
jaar verwacht Kusters nog meer
auto’s een zomerse poetsbeurt te
geven: “Niet doordat we ervoor ad-
verteren, maar door mond-tot-
mondreclame: ‘Goh, wat ziet je
auto er mooi uit’”.

Meer dan vorig jaar
Dit jaar krijgen alle vakantiecheck-
klanten bij Autobedrijf Kusters een
zomerse strandtas. Berni Kusters
verwacht een grote opkomst dus
hij heeft er royaal meer dan 150
besteld. Het lijkt erop dat hij gelijk
gaat krijgen. De eerste check is al
achter de rug. AMT was erbij en
doet hier verslag. ●

Erwin den Hoed

En de caravan?

In de file in de zomerse hitte wordt
de accu zwaar op de proef gesteld.
Deze is in goede conditie en kan het
aan. Goed om te weten!

Ondertussen op de receptie. Receptionist Ed heeft
de werkplaatsplanning op het scherm en belt klan-
ten. Voor de vakantiecheck? “Nee, voor de APK. We
weten op welke datum de klant daaraan toe is. We
weten niet precies wanneer hij op vakantie gaat.
Daarom beperken we de marketing voor de vakan-
tiecheck tot de website, de advertenties en de
briefkaarten.”

Ai, moet de auto met die
remvloeistof de Alpen
over. “Nee”, vinden Anke
en Nick: “Verversen!”

In de werkplaats begint autotechnicus
Roy met controle van de vloeistoffen:
motorolie, stuurbekrachtigingsolie.

De ruiten- 
sproeiervloeistof. 

“Bijvullen als
nodig”, kruisten

Anke en Nick aan
op de checklist.

handvatje of scharnier van een
kastje repareert”.
Ook de verkoop van caravanspie-
gels promoot Kusters niet actief.
Voor wie dat wel doet heeft hij
een tip: “Let op met inklapbare
spiegels. Je wilt niet dat de be-
vestiging van de spiegel die jij
verkocht hebt de auto beschadigt
bij het inklappen”.
Ten slotte dit: “Wij realiseren ons
dat er beslist omzet in caravans
en aanhangers zit, maar wij zijn
gespecialiseerd in auto’s. En ge-
lukkig hebben we het daar druk
genoeg mee”. ●

Autobedrijf Kusters laat het onder-
houd van caravans en aanhangwa-
gens graag over aan de specialist.
Niet ieder autobedrijf maakt die
keuze. Meer weten over onderhoud
en reparatie van aanhangwagens?
Kijk op www.AMT.nl. Kies ‘Archief’,
dan ‘Werkplaats’, dan ‘Onderhoud’ en
klik op ‘Onderhoud van aanhangwa-
gens’.

Vreemd, Anke en Nick hebben de
caravan al achter de auto en toch
grijpt Autobedrijf Kusters niet de
kans die ook meteen na te lopen.
Bernie Kusters legt uit waarom:
“Als klanten ons erom vragen
controleren we ook de banden
en verlichting van de aanhanger.
Maar we zijn een autobedrijf. De
oplooprem van een aanhanger
kunnen wij niet testen. Voor de
gasdichtheid van de slangen van
de gasinstallatie zijn wij niet
graag verantwoordelijk en we
hebben ook geen timmerman in
dienst die even een afgebroken

Hij controleert
koelvloeistof,
slangen, radia-
teur, koelfan en
multiriem.
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Vorig jaar pakten Bovag en ANWB
samen groot uit met de landelijke
campagne: ‘Veilig naar je Stek
met de VakantieCheck’. Beide or-
ganisaties riepen autotoeristen
op om een VakantieCheck-formu-
lier te downloaden en daarmee
langs een deelnemend Bovag-au-
tobedrijf te gaan voor de Vakan-

tieCheck. Was de auto, al of niet
na reparatie, vakantiefit, dan ont-
ving de berijder een Vakantie-
Check Vignet. Daarmee was ook
voor medeweggebruikers duide-
lijk dat het voertuig OK was. Na-
tuurlijk was er voor de vakantie-
ganger ook nog een goedgevulde
ANWB-vakantietas.

Vrijwillige toolkit
Prima actie. Toch heeft Bovag be-
sloten het dit jaar anders te doen:
“Veel importeurs en organisaties
van universele autobedrijven or-

ganiseren een vakantiecheckcam-
pagne voor hun leden. Die acties
willen we niet voor de voeten
lopen.” Daarom ontwikkelde
Bovag een ‘vrijwillige toolkit’.
Daarin zit een voorbeeldmailing
naar de klanten, een voorbeeld-
advertentie en een vakantie-
check-checklist, die de werkplaats
helpt geen controlepunten over
het hoofd te zien. Onder het
motto: ‘Voor Vertrek, Vakantie-
check’ wijst Bovag in juni boven-
dien de vakantieganger op het
belang van de zomercontrole. ●

Met de campagne ‘Voor Vertrek Va-
kantiecheck’ ondersteunt Bovag va-
kantiecheck-campagnes van impor-
teurs en organisaties van universele
autobedrijven.

Hm, de airco presteert niet veel.

Roy laat Anke en Nick zien hoe dat
komt: te weinig koudemiddel in het
systeem.

Zijn de banden op spanning? Hoe is
het met het profiel? Zijn er beschadi-
gingen? Natuurlijk denkt Roy ook aan
het reservewiel. En, als ze er op zitten,
kijkt Roy even of de sleutel van de
slotbouten present is. Heel attent!

Verlichting OK. Niet vergeten, de trekhaakstekkerdoos.

Op de as- en
stuurhoezen
is niets aan
te merken en
de uitlaat is
dicht en zit
vast.

Foto’s: 
Jan Lieftink

Thema
Vakantiecheck

De auto is nu toch binnen. Komt er
een plekje in aanmerking voor spot-
repair, dan ontgaat het Roy niet. Vindt
hij iets, dan maakt Ed meteen een af-
spraak voor na de vakantie. Kan het
vakantiedeukje ook mooi mee.

Vakantiecheck? Bovag helpt

Veren en schokdempers
zien er netjes uit.

Hoort de auto niet tot het eigen vaste
klantenbestand, dan controleert Roy
ook het interieurfilter. “Verbazingwek-
kend hoe vaak het vervuild is. Laatst
nog, een Opel Astra met 100.000 km
op de teller. Nooit vervangen. Was
nog een lease-auto ook. Zet je het in-
terieurfilter op de ROB-aanvraag, dan
wordt het altijd goedgekeurd.”
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Vakantiecheckcampagne? Volkswagen maakt er
werk van.

Natuurlijk, je verwacht
mooi weer op vakantie.
Maar regent het toch,
dan wil je streeploos
zicht.

Een sterretje? 
Het schadebedrijf van

Autobedrijf Kusters 
repareert het graag.

Dus controleert Roy de
voorruit zorgvuldig.

En meteen de contacten beschermen
tegen corrosie.

Tijd voor het meerwerk. De airco afzuigen en vul-
len en de remvloeistof verversen.

Receptionist Ed maakt van het afrekenen een feest-
je. Nick en Anke krijgen een zomers presentje en
een paar goede tips: “Hebben jullie gedacht aan
een litertje bijvulolie? En aan een pech-onderweg-
hesje? Reservelampjes heb je al? Maar weet je
zeker dat het de goede zijn?”

Anke en Nick willen een zorgeloze vakantie. Voor
50 euro kopen ze een jaar lang mobiliteitsgarantie.

Zomer 
vol actie bij 
AD-Autobedrijf
Autodistribution zorgt de hele zomer voor
een grote toestroom van klanten naar de
AD-Autobedrijven. Dat begint met een WK-
actie. Daarna volgen een airco-actie, een
combinatieactie met vloeistof en wissers,
een actie met accessoires, en een met ver-
lichting. En natuurlijk komt er een veilig-op-
weg-naar-de-vakantie-campagne voor vaste
en toekomstige klanten. De AD-Autobedrij-
ven krijgen het druk deze zomer. ●

Op naar de zon! Aan de
auto zal het niet liggen.

Een spiegeltje is een handig hulp-
middel onder de auto. Hoe dik zijn de

remblokken? En de remschijven?

Volkswagen stuurt de komende maand
210.000 klanten en ex-klanten een brief om
de Zomercheck onder de aandacht te bren-
gen. Op www.volkswagenzomercheck.nl vindt
de Volkswagen-rijder het Zomercheckspel dat
de risico’s van een vertrek zonder Zomercheck
overduidelijk maakt. Verder neemt de site de
belangrijkste punten van de Zomercheck door
en toont een video hoe zorgeloos de vakantie
van Hans en zijn gezin is, dankzij de Volkswa-
gen Zomercheck. Overtuigend!
Als tip geeft Volkswagen zijn berijders mee de
Zomercheck te combineren met de Aircocheck.
Volkswagen geeft die Aircocheck deze zomer
extra aandacht in een radio-campagne. Ook
niet onbelangrijk: voor Volkswagen Inclusief-
leden is zowel de Zomercheck als de Airco-
check gratis.
“Kost weinig, levert veel op”, zegt de voice-
over in de video over Hans. Gelukkig geldt dat
niet alleen voor Hans maar ook voor het auto-
bedrijf. Dankzij de Zomercheck verkoopt de
Volkswagen-dealer veel extra remschijven en
blokken, motorolie en andere vloeistoffen, ac-
cessoires als caravanspiegels en vooral heel
veel extra banden. ●

Volkswagen
 Zomercheck,
kost weinig,
 levert veel op

4




