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Op zich is het verhelpen van kleine lakschades
door middel van spotrepairs en het uitdeuken
zonder spuiten niet nieuw. Veel schadebedrijven
hebben zich mede daarop toegelegd. Wel nieuw
is het feit dat een grote dealerorganisatie het
schadeheft in eigen hand neemt.
Sinds begin dit jaar is de Stern Groep, met circa 90
dealers en een twaalftal schadeherstelbedrijven,
een pilotproject gestart in Noord-Holland. Bij de
Stern Groep willen ze klantgericht denken. Hoe
meer je in eigen huis kunt oplossen, hoe beter dat
voor de klant is. Hij hoeft maar één adres aan te
doen om onderhoud te plegen en schades te

laten herstellen. In principe zouden ze bij Stern
(en andere garagebedrijven) ook ruitschades 
kunnen doen, maar omdat verzekeringen vaak 
afspraken hebben gemaakt met glasservicebe-
drijven, zien ze die inkomsten meestal aan hun
neus voorbijgaan. Het pilotproject loopt voor-
spoedig en wordt waarschijnlijk uitgebreid. In eer-
ste instantie denkt men aan de regio Rotterdam.
Voor het herstel van kleine schades ter plaatse
heeft Stern een bestelauto speciaal voor dit doel
ingericht. Daar trekt Daniël van Gulik, eerder zelf-
standig schadehersteller, de provincie Noord- 
Holland mee door om bij de Stern-dealers kleine

schades te herstellen. Daniël was zelfstandig on-
dernemer in de schadebranche en werkte toen af
en toe al voor Stern. Via een open sollicitatie is hij
daar uiteindelijk in dienst gekomen. We lopen een
dagje met hem mee. 
De mobiele werkplaats is van alle gemakken voor-
zien. Daniël van Gulik kan met de lakrecepten die
in de computer staan, en de diverse mengkleuren
in zijn eigen magazijntje, de meeste kleuren zelf
mengen. Voor het geruisloos uitdeuken is er een
set speciaalgereedschap aanwezig.

Economisch schadeherstel
Stern Groep combineert onderhoud met spotrepair

Voor het verwijderen van deukjes of wegwerken van krasjes moet de auto meestal apart naar

een schadeherstelbedrijf. Velen hebben geen zin in die extra tijd en moeite, ze laten de kleine

beschadigingen maar zitten. Daarom zijn er tegenwoordig plaatwerkers en spuiters die naar

een garage komen om, gelijktijdig met een onderhoudsbeurt, schades te herstellen. En dat

 bespaart tijd en geld.

Professioneel herstel van kleine beschadigingen kan aanslui-
tend op een servicebeurt in de gewone  werkplaats gebeuren
met  spotrepair-technieken, een heel gemak voor de klant.
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TEKST EN BEELD: WIM RUBERG

Spuitwerk 
op  locatie
Eén van de schadegevallen vandaag betreft deze
Opel Corsa. Een typische parkeerkras op de voor-
bumper. Hier zal gespoten moeten worden.

Typische parkeerschade.

Afplakken en schuren…

Bij kunststof eerst een hechtprimer erop, dan grondlak, elke laag
wordt dun aangebracht en telkens met de föhn gedroogd.

De mobiele schadehersteller heeft alles aan boord om kleuren te bepalen en met een precisieweegschaal te mengen. Omdat alle lakken,
behalve de blanke lak, op waterbasis zijn, moet de ruimte waarin gewerkt wordt wel vorstvrij zijn.

Na opschuren van de basislagen wordt de kleur in dunne lagen
opgezet.

De niet watergedragen blanke toplaag wordt met een infrarood
straler verwarmd. Na 6 tot 8 minuten bij 60 graden is de lak uit-
gehard.

Geruisloos
 plaatwerken
Uitdeuken zonder spuiten bespaart een berg
geld. De auto hoeft immers niet te worden
 afgeplakt, geschuurd en gespoten. Het is wel een
geduldwerkje. Als leek ben je geneigd om met
één ferme tik de deuk weg te werken. De vakman
is een kwartier tot een half uur bezig om een klein
deukje uiterst zorgvuldig glad te strijken. Zo ook
deze parkeerdeuk in een Opel stationwagon.

Aan opgelijmde hulpstukjes wordt met een slagtrekker het
deukje iets naar buiten getrokken. 

Een deel van de deuk moet van binnenuit worden teruggedrukt.

De achterklep van deze Opel heeft een parkeerdeukje opgelopen.
Een ‘banaantje’ volgens Van Gulik, omdat de deuk gebogen loopt.

Daarna wordt het geheel netjes terug in vorm gebracht.
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