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Achteraf inbouwen van allerlei randapparatuur,
zoals een cruise control of autoradio behoorde vroe-
ger tot de standaard werkzaamheden van een auto-
monteur. Nu komen voertuigen steeds completer
uit de fabriek, waardoor de vaardigheid om snel en
betrouwbaar een accessoire in te bouwen vervaagt.
Daar komt nog bij dat het elektrische boordsysteem
een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt waar-
door inbouwspelregels veel kritischer zijn gewor-
den. Bovendien zit het interieur van een moderne
auto heel verfijnd en kwetsbaar in elkaar.
Dit mag geen pleidooi zijn om moeilijke, nieuwe
klussen uit de weg te gaan. Maar als de realiteit laat
zien dat u of uw monteurs er twee keer zo lang
over doen dan een inbouwspecialist, en dat deze

ook nog een 100% betrouwbaarheidsscore levert,
dan moet de portemonnee gaan meespreken.

Scherp inkopen
Een bedrijf dat inbouw van allerlei accessoires als
core business heeft is Protect-Effect in Amsterdam.
Zij hebben zich gespecialiseerd in het inbouwen
van alarmsystemen, audio-apparatuur, cruise con-
trol, multimedia & car entertainment, navigatie, rit-
registratie en telefonie. Naast het inbouwen zijn ze
ook een partner in voorlichting over de hardware
en de eventuele bijbehorende providers.
“Echt, je kunt het zo gek niet bedenken of we heb-
ben het al eens ingebouwd”, zegt Xanne Linsen, di-
recteur van Protect-Effect. “En niet alleen in voer-

tuigen in de breedste zin, maar ook vaartuigen ‘op-
timaliseren’ we geheel volgens de wensen van de
klant. We zitten hier vlak bij het IJ en de dichtheid
aan bootjes is dus hoog. Wil een klant een passend
alarmsysteem op zijn jacht of een bijzondere ge-
luidsinstallatie, dan is dat geen probleem. We kun-
nen hem vakkundig voorlichten en de accessoires
op maat inbouwen. Wij doen eigenlijk alles waar je
geen vieze handen van krijgt; een nieuwe uitlaat
monteren zul je ons dus nooit zien doen, daar heb
je weer andere specialisten voor.”
Protect-Effect is aangesloten bij de Quality Center-
keten. Dat zijn in dezelfde branche werkzame be-
drijven, die echter dankzij hun geografische lig-
ging geen concurrent van elkaar zijn. Ze wisselen

Inbouwen vraagt vakmanschap
Protect-Effect, de ideale inbouwpartner

Zelfs de duurste auto’s zijn nog uit te rusten met allerlei luxe en praktische accessoires. Voor

het reguliere autobedrijf blijken dit vaak tijdrovende en riskante klussen, die je beter kunt uit-

besteden aan inbouwspecialisten. Protect-Effect uit Amsterdam is zo’n bedrijf, dat op locatie in

heel Nederland elektronische accessoires monteert.

Het navigatiesysteem van een uit de VS geïmporteerde Tahoe weet niet waar de Kalverstraat in Amsterdam ligt. Protect-Effect voorziet de auto van een Europees systeem dat met de originele knoppen is
te besturen. En dan verkoop je er ook meteen een Digitenne-systeem bij, zodat de klant op het navigatiescherm televisie kan kijken.
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Protect-Effect heeft 20 bussen op de weg, zodat er op locatie in heel Nederland ingebouwd kan worden. Voor de monteurs is het
 inbouwen van een alarmsysteem dagelijkse kost waardoor ze het sneller en betrouwbaarder kunnen.
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onderling wel informatie uit en kunnen bij elkaar
in de keuken kijken. Handig, want vaak blijkt dat
bijvoorbeeld een stijging van het aantal auto-
 inbraken in Rotterdam een voorteken is van een
stijging in de regio Amsterdam.
Nog een kracht is de gezamenlijke inkoop,
 waardoor ze grotere kortingen kunnen bedingen.
“Ik kan me niet voorstellen dat er inbouwcentra
zijn die goedkoper kunnen werken.”

Rijdende bioscoop
Naast het luisteren naar muziek wordt het steeds
normaler om in de auto naar bewegende beelden
te kijken. Een aantal automerken biedt deze mo-
gelijkheid al af-fabriek, maar daar gaat het scherm
voor de bestuurder boven een bepaalde snelheid
op zwart. Dit is wettelijk verplicht, maar de moge-
lijkheden op dit gebied zijn legio. “Wij beschikken
over de juiste interfaces en multimediasystemen

én de kennis om de beeldschermen optimaal te
integreren in de auto. De klant kan zelf kiezen hoe
hij de beelden tot zich wil laten komen; via een
breedbeeldscherm in het plafond of in de hoofd-
steunen, of geïntegreerd in het navigatiescherm.
Eigenlijk is alles mogelijk.”
Multimedia houdt ook audio in. En ook op dat
 gebied kun je zaken doen bij Protect-Effect.
 “Onlangs hebben we voor een klant een Hummer
gepimpt. De auto hebben we eerst van binnen
helemaal gestript en vervolgens het metaal ‘stil’
gemaakt door het te voorzien van een dempende
laag. Daarna hebben we de bekabeling, speakers
en versterkers er netjes in weggewerkt. Het is
moeilijk om grenzen te stellen bij dit zogenaamde
‘pimpen’ omdat er altijd mooier, beter en nieuwer
is. De huidige trend is bijvoorbeeld om alles met
je iPhone aan te sturen, dat was toen nog niet zo.
Eigenlijk verdien je de geïnvesteerde uren niet

terug, maar het is een prachtig visitekaartje.”
Ook schuwt het bedrijf nieuwe technieken en
 toepassingen niet. “We kunnen sinds kort auto’s
uitrusten met de night vision camera van Flir,
de Pathfind night. En dat gaat best ver want we
integreren het in het multimediasysteem van de
auto, dus bediening met de knoppen op het stuur
en beeld op het navigatiescherm.”

Uitvoeren én meedenken
Protect-Effect werkt voornamelijk voor bedrijven.
Niet alleen in de uitvoering, maar ook in het mee-
denken over pasklare oplossingen. Zo heeft het
alle heftrucks van Schiphol en een bloemenveiling
voorzien van een kastje dat automatisch door-
geeft wanneer de heftruck aan onderhoud toe is.
De kastjes betrekken ze van derden, de werkne-
mers van Protect-Effect bouwen het vakkundig in.
Voor verzekeringsmaatschappijen, leasemaat-
schappijen en grote fleetowners monteren ze
blackboxen waarmee de gebruiksgegevens van het
voertuig zijn uit te lezen. Om u een voorbeeld te
geven: voor een verzekeringsmaatschappij hebben
ze 500 auto’s voorzien van een blackbox die alle ge-
reden kilometers bijhoudt. Doel is om de klant de
autoverzekering per afgelegde kilometer te laten
betalen. Eis is dan wel dat de blackbox niet is te
 manipuleren en goed uit het zicht is weggewerkt.
In het kader van een proef van het ministerie van
Verkeer en Waterstaat heeft Protect-Effect drie
jaar geleden 1200 vrachtauto’s voorzien van een
camerasysteem dat de weg volgt en een waar-
schuwingssignaal geeft op het moment dat de
chauffeur afwijkt van het gebaande pad. Dit vei-
ligheidssysteem begint nu af-fabriek gemeen-
goed te worden in vrachtauto’s en is zelfs al in het
buitenland verplicht op het moment dat er ge-
vaarlijke stoffen worden vervoerd.
Naast het pand in Amsterdam heeft het bedrijf
een vloot van 20 bussen op de weg zodat de
monteur op locatie kan inbouwen. “Dat waren er
in het verleden 40, maar ik denk niet dat we die
hoogtijdagen ooit nog zullen meemaken.”

Een flatscreen in de boot of een track and trace systeem? Voor de inbouwspecialist geen probleem. Voorlichting hoort bij de dienstverlening. In de werkplaats in Amsterdam heeft het bedrijf een
 uitgebreide showroom.
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