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Mike Venderbosch en Roel Schuurman drijven
voor gezamenlijke rekening en risico het garage-
bedrijf Auto Venderbosch. Mike concentreert zich
op het garagebedrijf, Roel op de autoshop en de
online-verkopen. Samen vinden ze dat je alles
moet aanpakken wat je kunt verzinnen. Dat werd
onder andere CarPrice (www.carprice.nl), een web-
site die inspeelt op de grote prijsverschillen in
nieuwe auto’s in de EU. Door verschillende belas-
tingregels en het afwijkende koopgedrag zijn er
een hoop voordeeltjes te halen. Het doel van Car-
Price is de grijze import van kleine auto’s. Die auto’s
wonnen een paar jaar geleden snel aan populari-
teit, omdat ze BPM- en wegenbelastingvrij zijn.
Venderbosch en Schuurman deden al zaken met
een Duits bedrijf en kochten daar de auto’s in. Na
import en afrekening van de BPM bleek de nieuwe
auto voor de consument zomaar vele honderden
euro’s goedkoper dan bij de dealer. Mike Vender-
bosch: “We hebben veel geld gestoken in de web-
site en kochten veel auto’s in; trailers vol. Vooral de
kleine Toyota’s, Peugeot’s en Citroën’s verkochten
we goed. Vaak vijf, zes auto’s per week”. Internet is

een snelle handel. De meeste auto’s die Vender-
bosch en Schuurman importeerden zien ze nooit
meer in hun werkplaats terug. Eigenlijk ook wel lo-
gisch, als je de auto’s tot in Groningen en Den Haag
verkoopt. Venderbosch: “We verdienen er dus één
keer aan en verder doe je het voor de naamsbe-
kendheid. We krijgen hier namelijk ook mensen
binnen, die ‘gestuurd’ zijn door buren, vrienden of
familie”. Inmiddels suddert CarPrice voorzichtig
door. De wilde tijd is voorbij en dat is volgens Ven-
derbosch het gevolg van de aangepaste marges
door de importeurs: “Die zijn ook wakker gewor-
den en hebben marge ingeleverd”. En het komt
door de veranderingen in de BPM-wetgeving. Het
prijsverschil is te klein, maar ruimte is er nog steeds
en Venderbosch houdt de vinger aan de pols.

Hifidump
Wat met auto’s kan, kan ook met hifi. Schuurman
begon al in de hifi toen hij nog maar dertien jaar
jong was. Hij maakte er zijn baan van en toen hij
dat tien jaar had gedaan, dacht hij bij zichzelf: dat
kan ik ook voor eigen rekening doen. Nu staat een

showroomwand in het bedrijf vol met hifi-appara-
tuur. Het doet een beetje jaren negentig aan,
want welk bedrijf heeft tegenwoordig nog een
hifi-muur? Alle auto’s hebben toch standaard hifi
aan boord? Roel Schuurman: “Ook tien en vijftien
jaar geleden werd er al gezegd dat hifi steeds
minder goed zou verkopen, dat het geluid van de
standaard-gemonteerde installaties zo goed zou
zijn, dat niemand nog iets anders zou willen. Het
is allemaal waar en we lopen er dagelijks tegen
aan. Aan de andere kant: er blijven klanten die
wat anders willen. Er is veel vraag naar navigatie-
apparatuur en voor de zakelijke rijders scheelt
achterafinbouw in de bijtelling. Bovendien komen
hifi-fabrikanten toch elke keer weer met wat
nieuws. Zes weken na de introductie van een
nieuwe auto zijn er weer nieuwe stekkers en in-
bouwframes beschikbaar, zodat je je eigen merk
radio kunt inbouwen”. Venderbosch en Schuur-
man creëerden voor deze handel weer een andere
website, hifidump.nl. Uiteraard is het ook mogelijk
de apparatuur in de werkplaats te laten inbou-
wen. Schuurman: “Als je een tien jaar oude auto

Internet vult de werkplaats
Hoe een dorpsgarage landelijk actief werd

Het universele garagebedrijf Venderbosch laat zien dat je met een scherpe internetstrategie

ook in een dorpje met negenhonderd inwoners het hoofd ruim boven water kunt houden.

Venderbosch verkoopt via een website hifi- en navigatie-apparatuur, dakdragers en -koffers,

fietsdragers en winterbanden. Er komt niet alleen omzet mee binnen, de aanvullende activi-

teiten vullen ook de  werkplaats.

Tankstation, internetwinkels
én autobedrijf: Auto Vender-
bosch in Halle.
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Waar zie je tegenwoordig
nog een ‘wall of sound’? 
Juist omdat alle andere 
garagebedrijven en dealers
de hifi-muur tien jaar gele-
den hebben opgeruimd,
heeft Auto Venderbosch er
nu een goede boterham aan.

De meeste klanten informeren zich via internet en bestellen on-
line. Maar er zijn ook veel klanten, die toch even met een verko-
per willen praten.
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hebt, dan is de fabrieksnavigatie-apparatuur oud
en traag. Bij de dealer is daar geen update meer
voor te krijgen, dus ook die klanten komen hier
voor een alternatief. We merken wel dat de omzet
in het luxe hifi-segment is teruggelopen, maar we
verkochten ook wel heel erg veel. We zijn zelfs
eventjes één van de grootste Pioneer-dealers van
Nederland geweest. Die tijd is weliswaar voorbij,

maar het gaat nog steeds heel goed en het blijft
op dit niveau doorgaan”.

Ook winterbanden via het web
Om mensen bij Auto Venderbosch over de vloer
te krijgen, zijn Venderbosch en Schuurman bijzon-
der actief op het internet. Alleen op de inwoners
van Halle kan hun toko immers niet draaien. Voor
de leefbaarheid in het dorp, die valt of staat met
de werkgelegenheid, is het belangrijk dat de klan-
ten naar Halle komen. Schuurman: “Marktplaats
speelt daarbij een sleutelrol. Wij adverteren veel
op marktplaats en verwijzen door naar de websi-
tes carprice.nl en hifidump.nl. Advertenties op
marktplaats.nl kosten weinig en je bereikt heel
Nederland, want iedereen heeft wel eens iets ge-
kocht op marktplaats”. Hifi- en navigatie-appara-
tuur wordt meestal opgestuurd, maar accessoires,
zoals dakkoffers en fietsdragers zijn nauwelijks te
versturen en worden meestal opgehaald. Het is
Schuurman duidelijk geworden dat veel mensen
ook een beeld willen hebben van het bedrijf ach-
ter de aanbiedingen. Schuurman: “Mensen nemen

Het tankstation speelt een grote rol bij de internetverkoop, want
door de ruime openingstijden kunnen de klanten buiten kan-
tooruren en in het weekeinde zelf de producten ophalen.

Auto Venderbosch weet klanten van heinde en verre naar een klein dorpje in de Achterhoek te halen. Dat is belangrijk voor de leef-
baarheid in het dorp, want dat staat of valt met de lokale werkgelegenheid. Klanten kopen graag online, maar willen toch ook graag
weten welk bedrijf achter al die aanbiedingen zit. Wie niet al te laat komt, krijgt hulp bij het inladen of monteren.

Gert Venderbosch, de vader van Mike, nam in
1966 de Simca-garage in Varsseveld over en
verhuisde in 1975 naar Halle, waar hij als Vaux-
hall-dealer (later Opel) verder ging. Na verloop
van tijd merkte hij dat er wel heel veel Opel-
dealers en -agenten in de omgeving kwamen.
Venderbosch had al een taxibedrijfje en be-
sloot zich daar wat intensiever mee bezig te
houden. In 1994 kwam zoon Mike in de zaak
en toen werkten er zo’n acht, negen mensen in
het autobedrijf plus nog twee in het taxibe-
drijf. Zoon Mike bemoeide zich vooral met het
garagebedrijf. In april 2001 nam hij met Roel
Schuurman het bedrijf van zijn vader over.
Vader Gert ging verder met het taxibedrijf, dat
een stormachtige ontwikkeling kende. In 1998
werkten er maar liefst 120 mensen en een paar
jaar geleden stond Gert voor de keus: investe-
ren en nog groter groeien of de zaak overdoen.
Hij koos het laatste. Bij Venderbosch missen ze
de omzet van de vijftig, zestig taxi’s die weke-
lijks bij het tankstation werden afgetankt, maar
ach, er werd ook veel marge weggegeven en
ze waren er ook veel tijd mee kwijt.

Wilde taxirit
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dus de moeite om ‘s avonds na hun werk of in het
weekend naar de Achterhoek te rijden. Ze willen
zien wie er achter zit voordat ze geld uitgeven.
Het tankstation is daarbij ideaal, want het is 102
uur per week geopend; klanten kunnen de pro-
ducten dus bijna altijd afhalen”. Wat Venderbosch
de laatste jaren in de hifi-shop aan omzet verloor,
werd opgevangen met winterbanden. Schuur-
man: “Mensen komen van heinde en verre om de
banden op te halen. Het belangrijkste is dat je
kunt leveren, want in de afgelopen winter waren
de winterbanden schaars”. Venderbosch is ook ac-
tief met gebruikte banden. Die worden zowel in-
gekocht bij de bandenleveranciers als bij lease-
maatschappijen. Wanneer de leasetermijn verstre-
ken is en de auto wordt verkocht, blijven de opge-
slagen winter- of zomerbanden bij de dealer maar
al te vaak liggen. Venderbosch en Schuurman
kopen die banden op. Venderbosch: “Wij maken er
weer setjes van en zetten die op internet. Daar is
veel belangstelling voor, want niet iedereen heeft
zevenhonderd euro over voor een setje nieuwe
winterbanden. Wij zorgen dat we voor 250, 300
euro altijd een goed alternatief bieden, met of
zonder wielen, net wat de klant wil. Ik verkoop het
liefst complete sets en als wij de banden hier dan
mogen opslaan, heb ik die klanten over een half
jaar weer in de werkplaats”.

Binnenhalen op prijs
Een paar jaar geleden is Venderbosch begonnen
met de verkoop van dakdragers en -koffers van
Thule. Inmiddels verkopen de mannen vijfhonderd
koffers per jaar; niet gek in een dorp van negen-
honderd inwoners. Het viel Venderbosch en
Schuurman op dat in de Achterhoek nog niemand
zich actief profileerde met dakdragers en -koffers.
Daar begint het: bij het constateren van een gat in
de markt. Vervolgens passen Venderbosch en
Schuurman dezelfde tactiek toe, die ze ook met
hifi-apparatuur en winterbanden toepassen: zorg
dat je alles van de producten weet, koop groot in,
zorg voor snelle omzet en focus je op de verkoop
via internet. Schuurman: “Thule is typisch een pro-

duct dat mensen eerst heel goed thuis via het in-
ternet bekijken voordat ze een beslissing nemen.
Wij onderscheiden ons door vriendelijk te zijn aan
de telefoon, door zoveel mogelijk service te geven
en door te helpen met monteren. Bij de concur-
rent krijg je een kartonnen doos mee en dan moet
je jezelf er maar mee zien te redden. Hier is er al-
tijd wel iemand in de werkplaats die helpt met
monteren. Dat werkt. Daarnaast hebben we, dank-
zij het tankstation, het voordeel van de ruime
openingstijden. En ten slotte halen we de mensen
hier naar toe op prijs. Dat vindt niet iedereen leuk,
maar mensen gaan nu eenmaal niet 80 kilometer
rijden om een tientje korting te krijgen. Ik koop in
één keer veertig boxen in, zodat de vrachtwagen
van de importeur in één keer naar ons door kan

rijden. Uiteraard probeer ik dan wel om een bonus
en een stukje korting te krijgen”.

Gunnen en alles kunnen
Venderbosch zoekt uitbreiding. Het dorp wordt
niet groter, er worden geen nieuwe huizen bij-
gebouwd, dus de markt blijft zoals ‘ie is. Vender-
bosch: “Willen we de werkplaats bezet houden,
dan moeten we maatregelen nemen. Met de
werkplaats, het tankstation, de winkel en de
kleine kiosk bedienen we de lokale markt. Daar-
naast blijven we landelijk actief met internet.
Maar aangezien iedereen internet heeft, kan ook
iedereen onder onze prijzen door. Het lukt ons
overigens heel aardig om mensen uit het hele
land hier te krijgen voor een auto of een dakkof-

Gelukkig kan Auto Venderbosch nog een beroep doen op een generatie monteurs, die zo’n kostbare Porsche 356 Carrera 2 kan onder-
houden. Hier is ‘ambassadeur’ Gert Venderbosch ermee aan de slag.

Overzicht van Auto Venderbosch. Links de ‘wall of sound’, rechts de autoshop. Links achteraan de
voorraad hifi-apparatuur en helemaal rechts achteraan een kantoortje waar de lease-klanten in alle
rust kunnen worden ontvangen. De klassieke auto die u op de voorgrond ziet is een prachtige Borg-
ward Isabella.

Venderbosch en Schuurman werden in korte tijd specialisten in dakdragers en -koffers. Dit is het re-
cept: je zorgt dat je alles van je producten weet, je koopt groot in, je zorgt voor snelle omzetten en je
concentreert je op de online-verkoop. Dit recept werkt met hifi, banden en dakkoffers en waar-
schijnlijk met nog veel meer producten.
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activiteit: leasing. Venderbosch: “Leasing bieden
we sinds kort aan via Lease Unlimited, een merk-
onafhankelijke leasemaatschappij die onderdeel
is van de Pouw Groep. Het eerste jaar hebben
we vijftien lease-auto’s gedaan. Het gaat om no-
nonsens lease, waarbij de service belangrijker is
dan de prijs. Het is voor ons een mooie aanvul-
ling op het programma en we kunnen er mee
groeien. En verder moet de business in een klein

dorp als Halle ook gegund worden: dus gunnen
en alles kunnen”.

Personeel: eigen kweek
Volgens Mike Venderbosch is Auto Venderbosch
een typische boerengarage. “Je bent welkom met
elk automerk; ook tractoren en bromfietsen wor-
den hier gerepareerd. Ik vind dat een monteur alles
moet kunnen repareren. We leiden de jongens zelf
op. Sommige jongens zijn hier begonnen toen ze
nog op school zaten door op zaterdagen en in de
weekeinden auto’s te wassen en bij het tankstation
te helpen. Als je ze steeds meer laat doen groeit
hun kennis, ervaring en zelfvertrouwen. Ik laat ze
ook met onze ervaren monteurs meelopen. Na de
zomer komen er weer twee monteurs bij, ook
eigen kweek.” De meest ervaren monteur is inmid-
dels gepensioneerd, maar hij komt nog regelmatig
helpen, ook omdat zijn zoon bij Auto Venderbosch
werkt. Aan hem de eer om de ingewikkelde klussen
te klaren, zoals het maken van vlotternaalden voor
klassieke auto’s. Venderbosch: “Die generatie is nog
van repareren en niet van het klakkeloos vervan-
gen. We kunnen voor dit soort klussen niet alle
uren aan de klant doorberekenen, want dan wor-
den de reparaties onbetaalbaar, maar we helpen er
wel een gewaardeerde klant mee”. Ook Gert Ven-
derbosch, de vader van Mike, is met pensioen. Hij
werd ambassadeur bij Auto Venderbosch, net als
Henk Schuurman, de vader van Roel. Mike Vender-
bosch: “Onze beide vaders helpen ons in het bedrijf
als gastheren. We vonden ambassadeur leuk klin-
ken. Ze zijn beide gepensioneerd, kennen iedereen
in de omgeving en staan ons bij met hand- en
spandiensten”.

De strategie van Venderbosch en Schuurman is
dat ze onderhoud aan alle merken auto’s willen
doen. Volgens Venderbosch moet je dan zorgen
dat je bedrijven om je heen hebt, waar je mee sa-
menwerkt en kennis deelt. Venderbosch: “Ik was
op zoek naar een organisatie, die mij kon helpen
met onderdelen van alle merken en met opleidin-
gen voor de monteurs. Ik kwam bij Bosch uit. De
AutoCrew-formule, die ik in Duitsland zag, sprak
mij aan”. De AutoCrew-formule richt zich vooral op
autobedrijven die behoefte hebben aan training,
opleiding, diagnose-apparatuur en een hotline,
maar die geen interesse hebben om zich aan te
sluiten bij een formule, die de zakelijke markt be-
werkt of grootschalige landelijke activiteiten orga-
niseert. “Het Bosch Car Dealerschap, waar de on-
dernemer wat verder van de werkplaats staat en
vooral bezig is met het uitbouwen van zijn bedrijf,
was voor ons geen optie.”  Venderbosch en
Schuurman zijn meewerkende voormannen en

Er zijn inmiddels vijftig AutoCrew-bedrijven in Nederland: Venderbosch was de eerste in Nederland. De mannen achter Auto Vender-
bosch zijn Mike Venderbosch (links) en Roel Schuurman (rechts op de foto).

fer. In de zomer zijn we actief met dakkoffers en
fietsdragers, in de winter met skiboxen en win-
terbanden. Maar om de werkplaats te vullen met
onderhoudsbeurten moeten we iets anders ver-
zinnen”. Venderbosch verkoopt momenteel zo'n
250 auto's per jaar, waarvan tweehonderd ge-
bruikt en vijftig nieuw. Die getallen moeten om-
hoog en dat wil Venderbosch onder andere
doen met de uitbreiding van alweer een nieuwe

Eerste AutoCrew-
 bedrijf in Nederland

Winterbanden verkopen via internet blijkt een gat in de markt.
Klanten kunnen kiezen uit nieuwe of gebruikte banden met of
zonder wielen. Dagelijks worden setjes gemonteerd, opgehaald
of verzonden. Auto Venderbosch koopt ook de setjes op, die bij
leasemaatschappijen en dealers zijn achtergebleven.

Internetverkoop gaat niet vanzelf. Wie artikelen online wil ver-
kopen is vele uren per dag kwijt om te zorgen dat de adverten-
ties, zoals op marktplaats, continu bovenaan in de zoekmachines
staan. Mike Venderbosch controleert de laatste stand van zaken.

kunnen activiteiten om de markt te bewerken
prima zelf opzetten. Venderbosch: “We voeren ook
ROB-werkzaamheden voor leasemaatschappijen

uit. Leasemaatschappijen kijken naar het bedrijf
dat je hebt en dan helpt het dat er Bosch op je
gevel staat”.
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