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Voorwoord
Voor u ligt het formule onderzoek 2011. Het laatste formule onderzoek (toen nog ROSA genaamd) stamt uit 2006 dus het was 

weer tijd voor een update. In het najaar van 2010 zijn alle bij BOVAG aangesloten formuledeelnemers benadert om mee te 

doen met dit onderzoek. Het formule onderzoek dient meerdere doelen. Autobedrijven die nog niet zijn aangesloten bij een 

formule inzicht bieden in de verschillende formules en hetgeen door hen wordt aangeboden, plus potentiële deelnemers inzicht 

geven in de waardering die huidige deelnemers aan de formule toekennen. Daarnaast geeft dit rapport de formules zelf inzicht 

in de tevredenheid van hun deelnemers over zaken als beleid en ondersteuning. Met deze informatie zijn de formules in staat 

zich verder te professionaliseren en nog beter tegemoet te komen aan de wensen van (potentiële) deelnemers. 

Het formule onderzoek is gehouden onder de formules die actief zijn binnen het onafhankelijk kanaal, te weten: AD Autobedrijf, 

formules van the AlwaysbeMobile company (1,2,3,//Autoservice, Profile Tyrecenter, abc Autoservice en James Autoservice), 

Autocrew, Autofit, Bosch Car Service, CarXpert, Hella Service Partner, LeaseProf Service Center, Speedy en Vakgarage.

Het formule onderzoek geeft een goed inzicht in de verschillende formules en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Nieuw ten 

opzichte van het formule onderzoek in 2006 is dat wij ook input ten aanzien van de ondersteuning en dienstverlening van de 

formules zelf hebben gevraagd en verwerkt in de rapportage.  

Op deze manier wordt een compleet overzicht gegeven van de verschillende formules. 

BOVAG onafhankelijke autobedrijven

Januari 2011
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Samenvatting

Uitgangspunten
Voor het Formule onderzoek 2011 zijn 919 leden van BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven, die aangesloten zijn bij 
een formule, per e-mail benaderd om deel te nemen aan de online enquête. In totaal hebben 286 BOVAG-leden de 
vragenlijst volledig ingevuld, wat overeen komt met een respons van 30,6 procent. Dit is een stuk lager dan in 2006, 
toen een respons van 55,0 procent gehaald werd. In totaal zijn de deelnemers van 12 garageformules bevraagd. De 
respons per formule varieert tussen de 24,7 procent en 37,6 procent (zie onderstaande tabel). Door de lage respons 
zijn alle cijfers in dit rapport indicatief. Voor de volgende 5 garageformules was de respons te laag om tot indicatieve 
resultaten te leiden: 123 Autoservice, ABC Autoservice, James Autoservice, Profile en Speedy. Aangezien 123 
Autoservice, ABC Autoservice, James Autoservice en Profile alle vier onderdeel zijn van The Alwaysbemobile Company 
is besloten om de resultaten van deze formules samen te voegen onder de naam Alwaysbemobile. Per formule biedt 
deze publicatie een apart overzicht met algemene informatie en de resultaten. In de algemene informatie staat onder 
andere wat de formule te bieden heeft en wat de voorwaarden van deelname zijn. Het resultatenoverzicht is voor alle 
formules gemaakt, behalve voor Speedy, Autocrew en Lease Prof Service Center. Speedy in verband met de lage 
respons. Autocrew en Lease Prof Service Center aangezien deze formules nog in de opstartfase zitten. De deelnemers 
van Lease Prof Service Center zijn wel bevraagd, zodat de resultaten in de toekomst gebruikt kunnen worden als 
benchmark. 

Respons
  2010     2006
Garageformule Verzonden Respons Respons % Respons %
AD Autobedrijf 101 38 37,6% 63,2%
Alwaysbemobile 97 24 24,7%  
AutoFit 58 16 27,6% 45,0%
Bosch Car Service 339 107 31,6% 53,0%
CarXpert 51 13 25,5% 50,0%
Hella Service Partner 97 28 28,9%  
Lease Prof Service Center 38 13 34,2%  
Speedy 16 4 25,0%  
Vakgarage 122 43 35,2% 63,5%
Totaal 919 286 31,1% 55,0%



Waardering algemeen
Onafhankelijke autobedrijven waarderen hun relatie met hun garageformule gemiddeld met een 7,5 (zie nevenstaande fi guur). 
Dit is 0,2 punt hoger dan in 2006. Van de zeven garageformules scoren Vakgarage en Bosch Car Service bovengemiddeld. 
Vakgarage heeft in 2010 een beduidend hogere waardering gekregen dan in 2006; met name op het gebied van marketing 
was de waardering een stuk hoger. CarXpert en Autofi t hebben in 2010 een beduidend lagere waardering gekregen dan in 
2006. Bij beide formules zijn de leden in 2010 voornamelijk veel minder tevreden over de internetondersteuning dan in 2006. 
Alwaysbemobile, Hella Service Partner, Speedy en Leaseprof zijn dit jaar voor het eerst beoordeeld. Wat verder opvalt is dat bij 
alle garageformules het gemiddelde cijfer van alle stellingen bijna een half punt lager ligt dan het algemene waarderingscijfer. 
Zo ligt het stellinggemiddelde voor alle garageformules samen op een 7,1 terwijl het gemiddelde algemene waarderingscijfer 
een 7,5 is. Dit kan betekenen dat onafhankelijke autobedrijven niet elke stelling even zwaar laten meewegen in hun algemene 
oordeel of dat zij, ondanks hun kritiek op specifi eke punten, over het algemeen best tevreden zijn over hun garageformule. 

Waardering per stelling
In 2010 is het aantal stellingen gedaald van 34 naar 31, waarvan er 8 nieuw zijn. Van de 31 onderwerpen waarover 
onafhankelijke autobedrijven middels stellingen hun waardering kenbaar konden maken, scoren alle 31 onderwerpen 
gemiddeld een voldoende (pagina 12). Formuledeelnemers zijn over het algemeen vooral tevreden over het behoud van het 
zelfstandige ondernemerschap (8,1), de uitstraling van de garageformule op hun pand (7,8) en over het toelatingsbeleid van de 
garageformule (7,6). Daarnaast vinden ze de verplichtingen en eisen die aan formuledeelname verbonden zijn heel acceptabel 
(7,6). Het minst tevreden zijn de formuledeelnemers over de (extra) opbrengsten die deelname aan de garageformule met zich 
meebrengt (6,2), de hoogte van de franchisefee (6,3) en de wijze van advisering en ondersteuning bij de bedrijfsvoering (6,3). 

Voornamelijk de ondersteuning op marketing en technisch gebied door de garageformules is in 2010 ten opzichte van 
2006 verbeterd. De waardering voor de ondersteuning op het gebied van marketing is licht gedaald van 7,5 naar 7,3.  Men 
geeft echter wel aan de aangeboden marketing producten en diensten marketing actiever te gebruiken, deze stijgt namelijk 
van 6,7 naar een 7,4. De waardering voor de ondersteuning op technisch gebied gaat van een 6,8 naar een 7,3. Ook de 
internetondersteuning werd beter beoordeeld, het waarderingscijfer  is op dit aspect gestegen van een 6,6 naar een 7,2. 
Minder tevreden zijn de onafhankelijke autobedrijven in 2010 (ten opzichte van 2006) over de mobiliteitsgarantie die door 
de garageformule wordt aangeboden. In 2006 scoorde dit onderwerp nog een 8,1, maar in 2010 is dit gedaald naar een 7,4. 
Van alle garageformules die ook in 2006 zijn beoordeeld zijn alleen de deelnemers van CarXpert in 2010 positiever over de 
aangeboden mobiliteitsgarantie dan in 2006.

Ondersteuning
Met betrekking tot de ondersteuning van de garageformules vinden formuledeelnemers ondersteuning op het gebied van 
techniek het belangrijkst (pagina 6 en 7). Zo vindt maar liefst 96 procent van de formule-deelnemers dit belangrijk waarvan 57% 
het zelfs zeer belangrijk vindt. In 2006 vonden de formuledeelnemers de ondersteuning op het gebied van marketing nog het 
belangrijkste. In 2010 vindt 89 procent van de formuledeelnemers ondersteuning op marketing gebied (zeer)belangrijk, dit was 
in 2006 nog 92 procent. Ondersteuning op het gebied van inkoop wordt door minder formuledeelnemers als belangrijk ervaren. 
Zo vindt 70 procent dit (zeer)belangrijk en zelfs 5 procent (zeer)onbelangrijk. Opgemerkt moet worden dat het beleid dat de 
garageformules op het gebied van inkoop voeren sterk verschilt .

2010 2006

7,5

7,9

7,6

7,5

7,4

7,3

7,1

7,0

7,3

6,7

7,6

-

8,0

7,3

-

7,6

0Cijfer 2 4 6 81 3 5 7 9 10

CarXpert

Hella Service Partner

AD Autobedrijf

AutoFit

Alwaysbemobile

Bosch Car Service

Vakgarage

Alle garageformules

Algemene waarderingscijfer per garageformule

5



Belang marketing ondersteuning, naar formule

Belang inkoop ondersteuning, naar formule

*Vermelde percentages zijn de opgetelde categorieën 

‘belangrijk’ en ‘zeer belangrijk’

Bosch Car Service

Hella Service Partner

CarXpert

Vakgarage

Alwaysbemobile

AD Autobedrijf

AutoFit

Gemiddelde 2006

Gemiddelde 2010 89%*
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89%

83%
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NeutraalOnbelangrijkZeer onbelangrijk Belangrijk Zeer belangrijk

Bosch Car Service

Hella Service Partner

CarXpert

Vakgarage

Alwaysbemobile
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AutoFit

Gemiddelde 2006

Gemiddelde 2010 70%*
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Belang technische ondersteuning, naar formule

*Vermelde percentages zijn de opgetelde categorieën 

‘belangrijk’ en ‘zeer belangrijk’

Bosch Car Service

Hella Service Partner

CarXpert
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Gemiddelde 2010 96%*
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100%
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Belang ondersteuning, gespecificeerd per formule
AD Autobedrijf

 

Belang ondersteuning, gespecificeerd per formule
Alwaysbemobile

*Vermelde percentages zijn de opgetelde categorieën 

‘belangrijk’ en ‘zeer belangrijk’

Techniek, alle formules

Techniek

Inkoop, alle formules

Inkoop

Marketing, alle formules

Marketing

NeutraalOnbelangrijkZeer onbelangrijk Belangrijk Zeer belangrijk

89% (90%)*

89% (92%)

84% (72%)

70% (75%)

97% (88%)

96% (91%)

(2006)

Techniek, alle formules

Techniek

Inkoop, alle formules

Inkoop

Marketing, alle formules

Marketing

NeutraalOnbelangrijkZeer onbelangrijk Belangrijk Zeer belangrijk

83% ( - )*

89% (92%)

79% ( - )

70% (75%)

88% ( - )

96% (91%)

(2006)
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Belang ondersteuning, gespecificeerd per formule
Autofit

Belang ondersteuning, gespecificeerd per formule
Bosch Car Service

*Vermelde percentages zijn de opgetelde categorieën 

‘belangrijk’ en ‘zeer belangrijk’

Techniek, alle formules

Techniek

Inkoop, alle formules

Inkoop

Marketing, alle formules

Marketing

NeutraalOnbelangrijkZeer onbelangrijk Belangrijk Zeer belangrijk

94% (96%)*

89% (92%)

100% (88%)

70% (75%)

100% (96%)

96% (91%)

(2006)

Techniek, alle formules

Techniek

Inkoop, alle formules

Inkoop

Marketing, alle formules

Marketing

NeutraalOnbelangrijkZeer onbelangrijk Belangrijk Zeer belangrijk

85% (90%)*

89% (92%)

57% (74%)

70% (75%)

100% ( 99%)

96% (91%)

(2006)
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Belang ondersteuning, gespecificeerd per formule
CarXpert 

Belang ondersteuning, gespecificeerd per formule
Hella Service Partner

*Vermelde percentages zijn de opgetelde categorieën 

‘belangrijk’ en ‘zeer belangrijk’

Techniek, alle formules

Techniek

Inkoop, alle formules

Inkoop

Marketing, alle formules

Marketing

NeutraalOnbelangrijkZeer onbelangrijk Belangrijk Zeer belangrijk

100% (91%)*

89% (92%)

68% (64%)

70% (75%)

92% (100%)

96% (91%)

(2006)

Techniek, alle formules

Techniek

Inkoop, alle formules

Inkoop

Marketing, alle formules

Marketing

NeutraalOnbelangrijkZeer onbelangrijk Belangrijk Zeer belangrijk

93% ( - )*

89% (92%)

68% ( - )

70% (75%)

96% ( - )

96% (91%)

(2006)
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Belang ondersteuning, gespecificeerd per formule
Vakgarage

*Vermelde percentages zijn de opgetelde categorieën 

‘belangrijk’ en ‘zeer belangrijk’

Techniek, alle formules

Techniek

Inkoop, alle formules

Inkoop

Marketing, alle formules

Marketing

NeutraalOnbelangrijkZeer onbelangrijk Belangrijk Zeer belangrijk

93% (93%)*

89% (92%)

77% (78%)

70% (75%)

86% (82%)

96% (91%)

(2006)
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Algemeen waarderingscijfer 2006:  7,3

Aantal respondenten: 286

De drie hoogste rapportcijfers voor alle garageformules

- Behoud zelfstandig ondernemerschap (2)* 8,1

- Uitstraling formule-aankleding pand (17) 7,8

- Verplichtingen en eisen formuledeelname (1) 7,6

De drie laagste rapportcijfers voor alle garageformules

- Verhouding (extra) opbrengsten en kosten (28) 6,2

- Hoogte franchisefee (27) 6,3

- Advies en ondersteuning bij bedrijfsvoering (31) 6,3

Meest bemoedigende ontwikkelingen ten opzichte van 2006

- Actief gebruik marketingproducten (10) +0,6

- Internet-ondersteuning (14) +0,5

- Ondersteuning op technisch gebied (23) +0,5

Meest verontrustende ontwikkelingen ten opzichte van 2006

- Tevredenheid over mobiliteitsgarantie (15) -0,6

- Behoud zelfstandig ondernemerschap (2) -0,3

- Verhouding (extra) opbrengsten en kosten (28) -0,2

Frequentieverdeling gegeven waarderingscijfer

(Percentage respondenten dat een bepaald rapportcijfer geeft)

Verschil in rap
p

o
rtcijferp

unten**
C

ijfer

De drie hoogste rapportcijfers voor alle garageformules

De drie laagste rapportcijfers voor alle garageformules

Meest bemoedigende ontwikkelingen ten opzichte van 2006

Meest verontrustende ontwikkelingen ten opzichte van 2006

* Getal tussen haakjes geeft het nummer van de stelling aan 
(zie vragenlijst op pagina 28).

** Betreft het rekenkundige verschil tussen de waarderingscijfers, 
welke door afronding kan afwijken van het visuele verschil 

tussen de waarderingscijfers in deze publicatie.

Algemeen waarderingscijfer  7,5Resultaten alle garageformules
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Behoud zelfstandig ondernemerschap (2)

Uitstraling formule-aankleding pand (17)

Verplichtingen en eisen formuledeelname (1)

Toelatingsbeleid (kwaliteitseisen) formule (6)

Assortiment marketingproducten en diensten (12)

Tevredenheid over mobiliteitsgarantie (15)

Leveringsprocedures mbt onderdelen (19)

Actief gebruik marketingproducten (10)

Ondersteuning op marketing gebied (11)

Technische trainingen voorzien in behoefte (22)

Contact met formule-aanbieder (30)

Opleidings- en trainingsmogelijkheden (29)

Ondersteuning op technisch gebied (23)

Internet-ondersteuning (14)

Overleg met mede-deelnemers (3)

Beleid mbt spreiding deelnemers (rayons) (5)

Volledigheid en actualiteit technische informatie (25)

Technische helpdesk (24)

Toezicht op kwaliteit formule-deelnemers (8)

Tevredenheid over de naamsbekendheid (16)

Ondersteuning diagnoseapparatuur (26)

Bijdrage aan kosten marketingactiviteiten (13)

Kortingsafspraken onderdelen (20)

Activiteiten zakelijke-/leasemarkt (9)

Verplichte afname onderdelen (21)

Beleid mbt aansluiten dealers (7)

Ondersteuning op inkoop gebied (18)

Wijze van betrokkenheid deelnemers bij beleid (4)

Advies en ondersteuning bij bedrijfsvoering (31)

Hoogte franchisefee (27)

Formule gerelateerde omzet-/verkoopresultaten (28)



AD Autobedrijf
Bestaat sinds  :  1990
Huidig aantal deelnemers  :  130
Doelstelling aantal  : niet bekend gemaakt
deelnemers 2012
BOVAG-lidmaatschap verplicht :  ja
Entree fee : € 965,-
Franchise fee : € 185,- (waarvan € 80,- 
  beschikbaar voor persoonlijk 
  mailingbudget) 
Minimale omzet bij  : € 19.500,-, met een min. van
grossier per monteur   € 40.000,- deelnemer/jaar
Contractduur : 2 jaar
Gebiedsbescherming : ja, op basis postcodegebieden
Non-concurrentie : ja, geen zakelijke banden met 
  concurrerende onderneming 
  toegestaan
Geheimhouding : ja
Boetebeding : ja

Algemene omschrijving
Een franchise waarbij effectief samenwerken met behoud van 
zelfstandigheid voorop staat. Bedrijven worden ondersteund 
met technische en commerciële trainingen en bij marketing en 
communicatie.

Vorm en beleid
De franchise wordt uitgegeven door Stichting B.O.A.C. Het 
bestuur bestaat uit 2 grossiers, 2 aangesloten autobedrijven 
en 2 personen van AD Nederland. Nederland is verdeeld 
in 12 regio’s en elke regio heeft 1 afgevaardigde in de 
Garagecommissie. Daarin worden besluiten genomen voor 
het te voeren beleid. Waar nodig worden er werkgroepen 
ingericht om onderwerpen verder uit te diepen en/of voor te 
bereiden.

Kwaliteitsbeleid
De audits uitgevoerd door BOVAG vormen de basis. 
Daarnaast vindt periodiek bezoek plaats van de 
regiomanager. Ieder AD autobedrijf is verplicht een 
diagnosespecialist in dienst te hebben.

Ondersteuning van aangesloten bedrijven bij:

Marketing
AD ondersteunt haar deelnemers onder andere met de 
website adautobedrijf.nl. Elk bedrijf heeft tevens een eigen 
subsite waaraan ook een eigen website gekoppeld worden. Er 
is een online module beschikbaar waarin men zelf mailings, 
leafl ets e.d. kan samenstellen. In de maandelijkse fee is 
een bedrag van € 80,- opgenomen ter besteding aan deze 
module. Meergebruik tegen kostprijs. Ook wordt P.O.S. 
materiaal beschikbaar gesteld zoals het magazine “AD Goed 
bekeken”. Ten slotte is er een huis-aan-huiskrant die periodiek 
wordt uitgegeven.

Techniek
Fabrieksonderhoudsinformatie en onderhoudsformulieren 
zijn geïntegreerd in het gratis onderdelenbestelsysteem AIS. 
Uitbreiding met aanvullende informatie is tegen betaling 
mogelijk. Er worden verschillende technische en niet-
technische trainingen aangeboden. In combinatie met de 
opleiding tot diagnosespecialist bij GMTO is een technisch 
supportabonnement af te sluiten. 

Inkoop 
De beste deal voor onderdelen via de AD-grossier. Daarnaast 
wordt er inkoopvoordeel gerealiseerd op pechhulp, bedrijfs-
verzekeringen, afvalverwerking, vervangend vervoer, werk-
kleding, drukwerk etc. 

Buitendienst
Bezoekfrequentie van de buitendienst is afgestemd op de 
behoefte van de ondernemer. In de praktijk komt dit neer op 
2 tot 4 keer per jaar. Daarnaast zijn er periodiek regio- en 
themabijeenkomsten. 

14

Algemeen waarderingscijfer  7,3

0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0% 0% 0% 5% 3% 8% 36% 38% 9% 1%
60%

50%

40%

30%

20%

10%

4 5 6 7 8 9 10

Algemeen waarderingscijfer 2006:  7,3

Resultaten AD Autobedrijf
Aantal respondenten: 38

Meest positieve punten ten opzichte van alle garageformules

- Overleg met mede-deelnemers (3)  +0,8

- Wijze van betrokkenheid deelnemers bij beleid (4)  +0,6

- Hoogte franchisefee (27)  +0,5

Meest negatieve punten ten opzichte van alle garageformules

- Tevreden over de naamsbekendheid (16)  -1,4

- Activiteiten zakelijke-/leasemarkt (9)  -1,2

- Technische helpdesk (24)  -0,9

Meest bemoedigende ontwikkelingen ten opzichte van 2006

- Technische trainingen voorzien in behoefte (22)  +0,9

- Ondersteuning op technisch gebied (23)  +0,7

- Assortiment marketingproducten en diensten (12)  +0,5

Meest verontrustende ontwikkelingen ten opzichte van 2006

- Tevredenheid over mobiliteitsgarantie (15)  -1,3

- Verhouding (extra) opbrengsten en kosten (28)  -1,1

- Toezicht op kwaliteit formule-deelnemers (8)  -0,5

Frequentieverdeling gegeven waarderingscijfer

(Percentage respondenten dat een bepaald rapportcijfer geeft)

Verschil in rap
p

o
rtcijferp

unten*

Meest positieve punten ten opzichte van alle garageformules

Meest negatieve punten ten opzichte van alle garageformules

Meest bemoedigende ontwikkelingen ten opzichte van 2006

Meest verontrustende ontwikkelingen ten opzichte van 2006

* Betreft het rekenkundige verschil tussen de waarderingscijfers, welke door afronding kan 
afwijken van het visuele verschil tussen de waarderingscijfers in deze publicatie.
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Behoud zelfstandig ondernemerschap (2)

Verplichtingen en eisen formuledeelname (1)

Overleg met mede-deelnemers (3)

Uitstraling formule-aankleding pand (17)

Toelatingsbeleid (kwaliteitseisen) formule (6)

Assortiment marketingproducten en diensten (12)

Leveringsprocedures mbt onderdelen (19)

Contact met formule-aanbieder (30)

Internet-ondersteuning (14)

Beleid mbt spreiding deelnemers (rayons) (5)

Ondersteuning op marketing gebied (11)

Bijdrage aan kosten marketingactiviteiten (13)

Wijze van betrokkenheid deelnemers bij beleid (4)

Technische trainingen voorzien in behoefte (22)

Actief gebruik marketingproducten (10)

Tevredenheid over mobiliteitsgarantie (15)

Beleid mbt aansluiten dealers (7)

Kortingsafspraken onderdelen (20)

Hoogte franchisefee (27)

Verplichte afname onderdelen (21)

Ondersteuning op technisch gebied (23)

Opleidings- en trainingsmogelijkheden (29)

Ondersteuning op inkoop gebied (18)

Toezicht op kwaliteit formule-deelnemers (8)

Volledigheid en actualiteit technische informatie (25)

Advies en ondersteuning bij bedrijfsvoering (31)

Ondersteuning diagnoseapparatuur (26)

Technische helpdesk (24)

Activiteiten zakelijke-/leasemarkt (9)

Tevredenheid over de naamsbekendheid (16)

Formule gerelateerde omzet-/verkoopresultaten (28)



AutoFit
Bestaat sinds  :  2003
Huidig aantal deelnemers  :  35 (noord NL) + 24 (zuid NL)
Doelstelling aantal  : 80 deelnemers
deelnemers 2012
BOVAG-lidmaatschap verplicht :  ja
Entree fee : € 450,-
Franchise fee : € 285,- per maand  
Minimale omzet bij  : € 30.000,- per jaar
grossier per monteur   
Contractduur : 3 jaar
Gebiedsbescherming : Autofi t kan, na overleg, een 
  nieuwe garage benoemen
Non-concurrentie : n.v.t.
Geheimhouding : ja
Boetebeding : n.v.t.

Algemene omschrijving
Een soft-franchise die het autobedrijf ondersteunt op het 
gebied van autoverkoop en werkplaats, zowel op commercieel 
als technisch gebied. Er wordt een eenduidig prijsbeleid 
gehanteerd en de bedrijven in de regio hebben onderling 
korte lijnen. Een lage maandelijkse bijdrage, met als doel een 
hoog rendement.

Vorm en beleid
Het bestuur van Autofi t bestaat uit leden en enkele externe 
personen. Een aantal keren per jaar worden tijdens 
informatieavonden nieuwe plannen gepresenteerd en wordt 
de voortgang van lopende zaken besproken. Leden kunnen 
vooraf of tijdens deze bijeenkomsten hun ideeën of suggesties 
inbrengen.

Kwaliteitsbeleid
Geen actief kwaliteitsbeleid middels externe audits of 
onderzoeken. Regelmatig bezoek door rayonmanager van 
Autofi t

Ondersteuning van aangesloten bedrijven bij:

Marketing
Autofi t ondersteunt haar deelnemers met de Autofi t krant, 
die 7 keer per jaar verschijnt. Ook maakt zij elk seizoen A1-
posters, met bijbehorende fl yers. Daarnaast ontwikkelt Autofi t 
diverse tussentijdse acties en worden er actie gerelateerde 
premiums ingezet. Tot slot is een centrale website 
beschikbaar en kunnen deelnemers deze huisstijl gebruiken 
voor hun eigen website. 

Techniek
Jaarlijks worden diverse technische trainingen aangeboden 
in samenwerking met onder andere ATG, GMTO en BIS. 
Afhankelijk van het soort training worden er wel/geen extra 
kosten berekend.

Inkoop 
Goede condities door gezamenlijke inkoop en aantrekkelijke 
bonusregeling. Automaterialen en banden moeten worden 
afgenomen bij Koskamp Automaterialen en/of Heuts.

Buitendienst
Autofi t deelnemers worden 6x per jaar bezocht door de 
rayonmanager van de grossier. Daarnaast worden bedrijven  
soms ook bezocht door het Autofi t bestuur en de directie van 
Koskamp. 
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Resultaten AutoFit
Aantal respondenten: 16

Meest positieve punten ten opzichte van alle garageformules

- Wijze van betrokkenheid deelnemers bij beleid (4) +1,3

- Leveringsprocedures mbt onderdelen (19) +1,0

- Actief gebruik marketingproducten (10) +1,0

Meest negatieve punten ten opzichte van alle garageformules

- Activiteiten zakelijke-/leasemarkt (9) -1,6

- Ondersteuning diagnoseapparatuur (26) -0,9

- Internet-ondersteuning (14) -0,7

Meest bemoedigende ontwikkelingen ten opzichte van 2006

- Actief gebruik marketingproducten (10) +0,6

- Volledigheid en actualiteit technische informatie (25) +0,6

- Ondersteuning op technisch gebied (23) +0,2

Meest verontrustende ontwikkelingen ten opzichte van 2006

- Internet-ondersteuning (14) -1,8

- Opleidings- en trainingsmogelijkheden (29) -1,2

- Kortingsafspraken onderdelen (20) -1,0

Frequentieverdeling gegeven waarderingscijfer

(Percentage respondenten dat een bepaald rapportcijfer geeft)

Verschil in rap
p

o
rtcijferp

unten*

Meest positieve punten ten opzichte van alle garageformules

Meest negatieve punten ten opzichte van alle garageformules

Meest bemoedigende ontwikkelingen ten opzichte van 2006

Meest verontrustende ontwikkelingen ten opzichte van 2006

* Betreft het rekenkundige verschil tussen de waarderingscijfers, welke door afronding kan 
afwijken van het visuele verschil tussen de waarderingscijfers in deze publicatie.
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Behoud zelfstandig ondernemerschap (2)

Verplichtingen en eisen formuledeelname (1)

Leveringsprocedures mbt onderdelen (19)

Actief gebruik marketingproducten (10)

Uitstraling formule-aankleding pand (17)

Overleg met mede-deelnemers (3)

Toelatingsbeleid (kwaliteitseisen) formule (6)

Contact met formule-aanbieder (30)

Wijze van betrokkenheid deelnemers bij beleid (4)

Ondersteuning op marketing gebied (11)

Beleid mbt spreiding deelnemers (rayons) (5)

Technische trainingen voorzien in behoefte (22)

Assortiment marketingproducten en diensten (12)

Ondersteuning op inkoop gebied (18)

Volledigheid en actualiteit technische informatie (25)

Tevredenheid over mobiliteitsgarantie (15)

Bijdrage aan kosten marketingactiviteiten (13)

Ondersteuning op technisch gebied (23)

Opleidings- en trainingsmogelijkheden (29)

Technische helpdesk (24)

Beleid mbt aansluiten dealers (7)

Kortingsafspraken onderdelen (20)

Toezicht op kwaliteit formule-deelnemers (8)

Advies en ondersteuning bij bedrijfsvoering (31)

Hoogte franchisefee (27)

Internet-ondersteuning (14)

Tevredenheid over de naamsbekendheid (16)

Verplichte afname onderdelen (21)

Formule gerelateerde omzet-/verkoopresultaten (28)

Ondersteuning diagnoseapparatuur (26)

Activiteiten zakelijke-/leasemarkt (9)



Bosch Car Service
Bestaat sinds  :  2001, voortgekomen uit 
  Formule auto
Huidig aantal deelnemers  :  365
Doelstelling aantal  : landelijk dekkend netwerk (375)
deelnemers 2012
BOVAG-lidmaatschap verplicht :  ja
Franchise fee : € 230,- per maand
Minimale omzet bij  : niet bekend gemaakt
grossier per monteur   
Contractduur : onbepaalde tijd, opzegtermijn 
  6 maanden
Gebiedsbescherming : ja
Non-concurrentie : ja, geen relatie met 
  vergelijkbare franchiseformule 
  toegestaan
Geheimhouding : niet bekend gemaakt
Boetebeding : niet bekend gemaakt

Algemene omschrijving
Merkonafhankelijk garageconcept dat wereldwijd opereert en 
wordt ondersteund door Bosch.
De zes pilaren van Bosch Car Service zijn: marketing, 
persoonlijk advies, diagnostics, software, training, hotline.

Vorm en beleid
Bosch Car Service wordt ondersteund door drie partijen: 
de grossier, het onafhankelijke autobedrijf en Bosch. 
Bosch is conceptgever en daarmee eigenaar van het 
concept. De grossier is verantwoordelijk voor de levering 
van (Bosch) onderdelen. Het Bosch Car Service bedrijf 
zorgt ervoor dat de naam goed wordt uitgedragen, dat het 
kennispeil binnen het autobedrijf (met behulp van de Bosch 
trainingen) op peil gehouden wordt en dat het bedrijf actief 
meedoet aan marketingactiviteiten. Een referentiegroep, 
van vertegenwoordigers uit elke regio inclusief grossiers, 
bespreekt alle belangrijke onderwerpen en fungeert zo als 
klankbord voor Bosch. De leden van de referentiegroep 
hebben als taak om, als regiovertegenwoordigers, de ideeën 
en opmerkingen vanuit de regio die ze vertegenwoordigen 
over te brengen naar de referentiegroep. Ook werken 
themacommissies voorstellen uit en presenteren deze aan de 
referentiegroep en Bosch.

Kwaliteitsbeleid
Bosch kent een kwaliteitssysteem dat bestaat uit de volgende 
onderdelen. Elk jaar worden er mystery visits uitgevoerd 

onder de deelnemers. Hierbij wordt het werkplaatsproces 
nagegaan, van het maken van de afspraak tot het ophalen 
van de auto. Tevens wordt de technische kwaliteit van het 
geleverde werk beoordeeld. Daarnaast vinden er jaarlijks 
audits plaats. Ook auditeert Bosch haar netwerk jaarlijks. Met 
uitgebreide checklijsten wordt een kwaliteitsprofi el bepaald. 
Aan de hand van deze profi elen worden de bedrijven begeleid 
in een (eventueel) verbeterproces. Zowel de mistery visits als 
de kwaliteitsaudits worden uitgevoerd door een onafhankelijke 
partij.

Ondersteuning van aangesloten bedrijven bij:

Marketing
Bosch ondersteunt haar bedrijven met een breed scala 
aan campagnes, acties en aanvullende producten en 
diensten. Doel daarbij is klanten te binden aan het Bosch 
Car Service bedrijf en ervoor te zorgen dat klanten een 
breder bestedingspatroon ontwikkelen bij de deelnemer. 
De uitvoering van het centrale marketingprogramma 
wordt gefi nancierd door Bosch en de grossier. Er kunnen 
aanvullende kosten in rekening worden gebracht voor 
activiteiten die Bosch buiten het centrale marketingplan 
organiseert, maar deelname hieraan is facultatief.

Techniek
Elk Bosch Car Service bedrijf heeft 8 dagen training. 
Trainingen zijn opgebouwd rond de thema’s dieselinjectie, 
benzine-injectie, elektronica, remsystemen en het gebruik 
van de Bosch hard- en software. Hiervoor worden geen extra 
kosten in rekening gebracht. Diagnosetester(s) en andere 
equipment worden voor eigen rekening aangeschaft. Er is 
een telefonische helpdesk (Hotline) beschikbaar waar het 
autobedrijf terecht kan met lastig op te lossen problemen.

Inkoop 
Bosch maakt gebruik van gezamenlijke inkoop van diensten 
en producten, daar waar ze breed benodigd zijn en buiten 
de core-business van het garagebedrijf vallen. De relatie 
tussen de grossier en het autobedrijf wordt gerespecteerd 
vandaar dat er nooit gezamenlijke inkoop wordt gedaan 
rond producten die benodigd zijn voor de uitvoering van de 
kernwerkzaamheden van het autobedrijf. 

Buitendienst
Concept Adviseurs komen minimaal twee keer per jaar 
langs op het autobedrijf. Daarnaast zijn er ook twee à 
drie regioavonden per jaar waar de Concept Adviseur de 
garagebedrijven ontmoet. 
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Resultaten Bosch Car Service
Aantal respondenten: 107

Meest positieve punten ten opzichte van alle garageformules

- Activiteiten zakelijke-/leasemarkt (9) +1,2

- Tevredenheid over mobiliteitsgarantie (15) +1,1

- Tevreden over de naamsbekendheid (16) +1,0

Meest negatieve punten ten opzichte van alle garageformules

- Behoud zelfstandig ondernemerschap (2) -0,6

- Wijze van betrokkenheid deelnemers bij beleid (4) -0,5

- Verplichtingen en eisen formuledeelname (1) -0,5

Meest bemoedigende ontwikkelingen ten opzichte van 2006

- Internet-ondersteuning (14) +1,2

- Actief gebruik marketingproducten (10) +0,7

- Leveringsprocedures mbt onderdelen (19) +0,7

Meest verontrustende ontwikkelingen ten opzichte van 2006

- Behoud zelfstandig ondernemerschap (2) -0,7

- Opleidings- en trainingsmogelijkheden (29) -0,6

- Verplichtingen en eisen formuledeelname (1) -0,6

Frequentieverdeling gegeven waarderingscijfer

(Percentage respondenten dat een bepaald rapportcijfer geeft)

Verschil in rap
p

o
rtcijferp

unten*

Meest positieve punten ten opzichte van alle garageformules

Meest negatieve punten ten opzichte van alle garageformules

Meest bemoedigende ontwikkelingen ten opzichte van 2006

Meest verontrustende ontwikkelingen ten opzichte van 2006
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Tevredenheid over mobiliteitsgarantie (15)

Opleidings- en trainingsmogelijkheden (29)

Technische trainingen voorzien in behoefte (22)

Uitstraling formule-aankleding pand (17)

Ondersteuning op technisch gebied (23)

Activiteiten zakelijke-/leasemarkt (9)

Tevredenheid over de naamsbekendheid (16)

Assortiment marketingproducten en diensten (12)

Behoud zelfstandig ondernemerschap (2)

Ondersteuning diagnoseapparatuur (26)

Ondersteuning op marketing gebied (11)

Volledigheid en actualiteit technische informatie (25)

Internet-ondersteuning (14)

Actief gebruik marketingproducten (10)

Toelatingsbeleid (kwaliteitseisen) formule (6)

Technische helpdesk (24)

Contact met formule-aanbieder (30)

Leveringsprocedures mbt onderdelen (19)

Verplichtingen en eisen formuledeelname (1)

Overleg met mede-deelnemers (3)

Toezicht op kwaliteit formule-deelnemers (8)

Bijdrage aan kosten marketingactiviteiten (13)

Beleid mbt spreiding deelnemers (rayons) (5)

Kortingsafspraken onderdelen (20)

Formule gerelateerde omzet-/verkoopresultaten (28)

Ondersteuning op inkoop gebied (18)

Advies en ondersteuning bij bedrijfsvoering (31)

Verplichte afname onderdelen (21)

Beleid mbt aansluiten dealers (7)

Wijze van betrokkenheid deelnemers bij beleid (4)

Hoogte franchisefee (27)



CarXpert
Bestaat sinds  :  2004
Huidig aantal deelnemers  :  60
Doelstelling aantal  : optimale dekking in NL
deelnemers 2012
BOVAG-lidmaatschap verplicht :  ja
Entree fee : € 995,-
Franchise fee : € 250,- per maand,  
  vergoeding internetmodule 
  eenmalig € 800,- 
Minimale omzet bij  : € 17.500,- per jaar,
grossier per monteur   minimaal 2 monteurs
Contractduur : 3 jaar
Gebiedsbescherming : geen andere franchisenemers 
  in eigen postcodegebied
Non-concurrentie : ja, geen relatie met 
  vergelijkbare franchiseformule 
  toegestaan
Geheimhouding : ja
Boetebeding : ja

Algemene omschrijving
Franchise die het autobedrijf ondersteuning biedt in 
marketing, ICT, inkoop en opleidingen. Maakt deel uit van 
het Europese netwerk GroupAuto met 4900 aangesloten 
bedrijven.

Vorm en beleid
Elke deelnemer is lid van de vereniging. Het bestuur bestaat 
uit 4 regio-afgevaardigden uit het ledenbestand, 3 leden van 
GroupAuto en een onafhankelijke voorzitter. 4x per jaar is er 
een bestuursvergadering en 2x per jaar een ledenbijeenkomst 
in de regio. Via de regio-afgevaardigden in het bestuur 
heeft elke deelnemer inbreng. Ieder lid heeft een stem in de 
jaarlijkse algemene ledenvergadering. 

Kwaliteitsbeleid
Jaarlijks vinden er mysterybezoeken plaats bij leden. Een 
intaketoets bepaalt het instroomniveau van monteurs in 
het opleidingstraject. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van 
BOVAG-audits.

Ondersteuning van aangesloten bedrijven bij:

Marketing
Jaarlijks wordt een budget vrij gemaakt voor marketing. 
Daarnaast worden er diensten en producten via volumedeals 
tegen kostprijs aan de leden aangeboden. 

Techniek
Jaarlijks worden er per bedrijf 2-4 verschillende trainingen 
aangeboden. Als er meer trainingen worden gevolgd, worden 
deze doorbelast aan het bedrijf. Elke monteur heeft toegang 
tot een e-learningprogramma waarin ruim 300 modules 
beschikbaar zijn. Naast een technische helpdesk is ook 
technische hulp op locatie beschikbaar en kan elke deelnemer 
gebruikmaken van een specialistennetwerk.

Inkoop 
De basis van het softwarepakket Driver zit in de formule. In 
dit pakket zijn het onderdelen-bestelsysteem en technische 
gegevens geïntegreerd. Ook volumevoordeel op inkoop van 
stroom, afvalverwerking, adverteren en promotiemateriaal. 

Buitendienst
Gemiddeld wordt het bedrijf 2x per jaar bezocht door de 
formulemanager en/of door de technisch coördinator die ook 
het opleidingsplan met het bedrijf doorneemt.
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Resultaten CarXpert
Aantal respondenten: 13

Meest positieve punten ten opzichte van alle garageformules

- Technische helpdesk (24) +0,8

- Verplichte afname onderdelen (21) +0,7

- Technische trainingen voorzien in behoefte (22) +0,6

Meest negatieve punten ten opzichte van alle garageformules

- Activiteiten zakelijke-/leasemarkt (9) -2,7

- Tevreden over de naamsbekendheid (16) -2,4

- Verhouding (extra) opbrengsten en kosten (28) -1,6

Meest bemoedigende ontwikkelingen ten opzichte van 2006

- Ondersteuning op technisch gebied (23) +1,0

- Technische trainingen voorzien in behoefte (22) +1,0

- Opleidings- en trainingsmogelijkheden (29) +0,9

Meest verontrustende ontwikkelingen ten opzichte van 2006

- Internet-ondersteuning (14) -2,3

- Wijze van betrokkenheid deelnemers bij beleid (4) -1,9

- Contact met formule-aanbieder (30) -1,5

Frequentieverdeling gegeven waarderingscijfer

(Percentage respondenten dat een bepaald rapportcijfer geeft)

Verschil in rap
p

o
rtcijferp

unten*

Meest positieve punten ten opzichte van alle garageformules

Meest negatieve punten ten opzichte van alle garageformules

Meest bemoedigende ontwikkelingen ten opzichte van 2006

Meest verontrustende ontwikkelingen ten opzichte van 2006
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Behoud zelfstandig ondernemerschap (2)

Tevredenheid over mobiliteitsgarantie (15)

Technische trainingen voorzien in behoefte (22)

Verplichtingen en eisen formuledeelname (1)

Leveringsprocedures mbt onderdelen (19)

Ondersteuning op technisch gebied (23)

Technische helpdesk (24)

Uitstraling formule-aankleding pand (17)

Verplichte afname onderdelen (21)

Opleidings- en trainingsmogelijkheden (29)

Actief gebruik marketingproducten (10)

Volledigheid en actualiteit technische informatie (25)

Toelatingsbeleid (kwaliteitseisen) formule (6)

Kortingsafspraken onderdelen (20)

Beleid mbt spreiding deelnemers (rayons) (5)

Beleid mbt aansluiten dealers (7)

Contact met formule-aanbieder (30)

Ondersteuning diagnoseapparatuur (26)

Hoogte franchisefee (27)

Ondersteuning op marketing gebied (11)

Toezicht op kwaliteit formule-deelnemers (8)

Bijdrage aan kosten marketingactiviteiten (13)

Assortiment marketingproducten en diensten (12)

Wijze van betrokkenheid deelnemers bij beleid (4)

Overleg met mede-deelnemers (3)

Internet-ondersteuning (14)

Ondersteuning op inkoop gebied (18)

Advies en ondersteuning bij bedrijfsvoering (31)

Formule gerelateerde omzet-/verkoopresultaten (28)

Tevredenheid over de naamsbekendheid (16)

Activiteiten zakelijke-/leasemarkt (9)



Hella Service Partner
Bestaat sinds  :  2001
Huidig aantal deelnemers  :  326
Doelstelling aantal  : 350
deelnemers 2012
BOVAG-lidmaatschap verplicht :  ja
Entree fee : n.v.t
Franchise fee : n.v.t 
Minimale omzet bij  : € 3.000,- aan Hella onderdelen
grossier per monteur   
Contractduur : 1 jaar
Gebiedsbescherming : n.v.t.
Non-concurrentie : n.v.t.
Geheimhouding : n.v.t.
Boetebeding : n.v.t.

Algemene omschrijving
Het Hella Service Partner concept is een ‘deelconcept’ en 
ondersteunt het onafhankelijke autobedrijf op de gebieden 
waar Hella haar specialisme heeft, verlichting, elektronica en 
thermo-management. 

Vorm en beleid
Regelmatig worden bijeenkomsten georganiseerd bij de 
grossier of bij Hella zelf. Daar kunnen Hella Service Partners 
hun visie op het gevoerde beleid geven. 

Kwaliteitsbeleid
Geen actief kwaliteitsbeleid. BOVAG 
lidmaatschapsvoorwaarden vormen de basis. De buitendienst 
van Hella bezoekt met regelmaat de aangesloten bedrijven. 

Ondersteuning van aangesloten bedrijven bij:

Marketing
Jaarlijks twee grote campagnes: één voor airco en één voor 
verlichting. Promotiemateriaal kan kosteloos worden besteld. 
Mogelijkheid om klantspecifi ek materiaal te laten maken tegen 
kostprijs.

Techniek
Hella Service Partners kunnen gebruikmaken van een 
technische helpdesk en met behulp van een online tool 
voertuigspecifi ek problemen oplossen, beide kosteloos. Ook 
worden er trainingen aangeboden waarvoor een bedrag in 
rekening wordt gebracht.

Inkoop 
Hella zorgt ervoor dat de grossier over de juiste onderdelen 
kan beschikken tegen de juiste prijs.

Buitendienst
Deelnemende bedrijven worden gemiddeld 2 keer 
per jaar bezocht door de Hella Service Partner 
buitendienstmedewerker. Ook zijn zij actief op beurzen en 
shows waar zij veel deelnemers treffen.
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Resultaten Hella Service Partner
Aantal respondenten: 28

Meest positieve punten ten opzichte van alle garageformules

- Hoogte franchisefee (27) +0,7

- Ondersteuning diagnoseapparatuur (26) +0,5

- Volledigheid en actualiteit technische informatie (25) +0,4

Meest negatieve punten ten opzichte van alle garageformules

- Tevredenheid over mobiliteitsgarantie (15) -1,6

- Overleg met mede-deelnemers (3) -1,4

- Uitstraling formule-aankleding pand (17) -1,2

Meest bemoedigende ontwikkelingen ten opzichte van 2006

- N.v.t.

- N.v.t.

- N.v.t.

Meest verontrustende ontwikkelingen ten opzichte van 2006

- N.v.t.

- N.v.t.

- N.v.t.

Frequentieverdeling gegeven waarderingscijfer

(Percentage respondenten dat een bepaald rapportcijfer geeft)
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Meest positieve punten ten opzichte van alle garageformules

Meest negatieve punten ten opzichte van alle garageformules

Meest bemoedigende ontwikkelingen ten opzichte van 2006

Meest verontrustende ontwikkelingen ten opzichte van 2006
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Behoud zelfstandig ondernemerschap (2)

Tevredenheid over mobiliteitsgarantie (15)

Technische trainingen voorzien in behoefte (22)

Verplichtingen en eisen formuledeelname (1)

Leveringsprocedures mbt onderdelen (19)

Ondersteuning op technisch gebied (23)

Technische helpdesk (24)

Uitstraling formule-aankleding pand (17)

Verplichte afname onderdelen (21)

Opleidings- en trainingsmogelijkheden (29)

Actief gebruik marketingproducten (10)

Volledigheid en actualiteit technische informatie (25)

Toelatingsbeleid (kwaliteitseisen) formule (6)

Kortingsafspraken onderdelen (20)

Beleid mbt spreiding deelnemers (rayons) (5)

Beleid mbt aansluiten dealers (7)

Contact met formule-aanbieder (30)

Ondersteuning diagnoseapparatuur (26)

Hoogte franchisefee (27)

Ondersteuning op marketing gebied (11)

Toezicht op kwaliteit formule-deelnemers (8)

Bijdrage aan kosten marketingactiviteiten (13)

Assortiment marketingproducten en diensten (12)

Wijze van betrokkenheid deelnemers bij beleid (4)

Overleg met mede-deelnemers (3)

Internet-ondersteuning (14)

Ondersteuning op inkoop gebied (18)

Advies en ondersteuning bij bedrijfsvoering (31)

Formule gerelateerde omzet-/verkoopresultaten (28)

Tevredenheid over de naamsbekendheid (16)

Activiteiten zakelijke-/leasemarkt (9)



Vakgarage
Bestaat sinds  :  1991
Huidig aantal deelnemers  :  135
Doelstelling aantal  : 200
deelnemers 2012
BOVAG-lidmaatschap verplicht :  ja
Entree fee : € 1.500,-
Franchise fee : € 336,- per maand  
  inclusief onderhoud 
  van individuele website 
Minimale omzet bij  : € 27.500,-, per jaar, 
grossier per monteur   exclusief banden, bulkolie
  en accu’s
Contractduur : 1 jaar
Gebiedsbescherming : exclusiviteit voor 5 km
  rond vestigingsplaats stedelijk
  gebied, 15 km landelijk gebied
Non-concurrentie : ja, niet concurreren met
  ander lid van franchiseketen
Geheimhouding : ja
Boetebeding : ja

Algemene omschrijving
Franchiseorganisatie gericht op het onafhankelijke autobedrijf. 
Het concept is eigendom van de aangesloten franchise 
deelnemers. Vakgarage behartigt het belang van aangesloten 
deelnemers onder meer door het maken van collectieve 
afspraken.

Vorm en beleid
Vakgarage is een stichting, waarvan het bestuur bestaat uit 
enkele franchisenemers. De franchiseraad, die bestaat uit 
één vakgaragedeelnemer per provincie, fungeert als raad van 
toezicht en heeft een beslissende stem. In regio-avonden en 
enquêtes worden plannen gepresenteerd en kunnen leden 
hun mening geven en ideeën en behoeften delen.

Kwaliteitsbeleid
Vakgarage heeft een eigen kwaliteitszorgsysteem: het 
Vakplan. Jaarlijks ondergaan alle aangesloten bedrijven een 
audit. Daarin zijn alle relevante eisen van NEN-ISO 9001 
opgenomen, waaraan elke Vakgarage moet voldoen. Het 
kantoor van de stichting is tevens ISO gecertifi ceerd.

Ondersteuning van aangesloten bedrijven bij:

Marketing
Vakgarage publiceert 8 keer per jaar de “Vakgarage 
Autogids”, in 6 regionale edities. Ook verzorgt zij een 
loyaliteitsprogramma en een direct mail programma 
waaronder een APK mailing. Tevens wordt er een 
narrowcasting systeem aangeboden. Tot slot zijn een centrale 
website (inclusief offertetool voor onderhoud en reparatie) 
en een gepersonaliseerde website (in ‘look and feel’ van de 
centrale site) beschikbaar. Additionele kosten voor het gebruik 
van deze middelen zijn zeer gering en afhankelijk van de 
grote van het werkgebied van de deelnemers.

Techniek
Voor technische trainingen heeft Vakgarage een 
overeenkomst met AutoNiveau. Na een entreetoets die het 
niveau van medewerkers vaststelt, wordt een opleidingsplan 
opgesteld.

Inkoop
Vakgarage sluit voor haar leden collectieve afspraken 
af waardoor deelnemers kunnen profi teren van zo 
gunstig mogelijke condities. Voorbeelden van collectieve 
afspraken zijn onder andere pechhulp, autoverzekeringen, 
occasionsites, RDW providers, afvalverwerking, energie, 
etc. Franchisenemer moet 80% van automaterialen en 
gereedschappen inkopen bij Van Heck. Deelnemers geven 
zelf aan waar behoefte is om collectieve afspraken over te 
maken.

Buitendienst
Deelnemers worden bezocht door formulemanager, die ernaar 
streeft om alle deelnemers minimaal twee keer per jaar te 
bezoeken.
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Resultaten Vakgarage
Aantal respondenten: 43

Meest positieve punten ten opzichte van alle garageformules

- Formule gerelateerde omzet-/verkoopresultaten (28) +1,4

- Tevreden over de naamsbekendheid (16) +1,1

- Beleid mbt spreiding deelnemers (rayons) (5) +0,9

Meest negatieve punten ten opzichte van alle garageformules

- Technische trainingen voorzien in behoefte (22) -1,7

- Opleidings- en trainingsmogelijkheden (29) -1,4

- Ondersteuning op technisch gebied (23) -1,1

Meest bemoedigende ontwikkelingen ten opzichte van 2006

- Assortiment marketingproducten en diensten (12) +1,9

- Internet-ondersteuning (14) +1,9

- Actief gebruik marketingproducten (10) +1,8

Meest verontrustende ontwikkelingen ten opzichte van 2006

- Tevredenheid over mobiliteitsgarantie (15) -0,8

- N.v.t.

- N.v.t.

Frequentieverdeling gegeven waarderingscijfer

(Percentage respondenten dat een bepaald rapportcijfer geeft)
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Meest positieve punten ten opzichte van alle garageformules

Meest negatieve punten ten opzichte van alle garageformules

Meest bemoedigende ontwikkelingen ten opzichte van 2006

Meest verontrustende ontwikkelingen ten opzichte van 2006
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Behoud zelfstandig ondernemerschap (2)

Uitstraling formule-aankleding pand (17)

Assortiment marketingproducten en diensten (12)

Tevredenheid over de naamsbekendheid (16)

Ondersteuning op marketing gebied (11)

Actief gebruik marketingproducten (10)

Verplichtingen en eisen formuledeelname (1)

Toelatingsbeleid (kwaliteitseisen) formule (6)

Beleid mbt spreiding deelnemers (rayons) (5)

Leveringsprocedures mbt onderdelen (19)

Internet-ondersteuning (14)

Bijdrage aan kosten marketingactiviteiten (13)

Contact met formule-aanbieder (30)

Kortingsafspraken onderdelen (20)

Toezicht op kwaliteit formule-deelnemers (8)

Verplichte afname onderdelen (21)

Formule gerelateerde omzet-/verkoopresultaten (28)

Ondersteuning op inkoop gebied (18)

Wijze van betrokkenheid deelnemers bij beleid (4)

Beleid mbt aansluiten dealers (7)

Hoogte franchisefee (27)

Overleg met mede-deelnemers (3)

Advies en ondersteuning bij bedrijfsvoering (31)

Tevredenheid over mobiliteitsgarantie (15)

Activiteiten zakelijke-/leasemarkt (9)

Volledigheid en actualiteit technische informatie (25)

Ondersteuning op technisch gebied (23)

Technische helpdesk (24)

Ondersteuning diagnoseapparatuur (26)

Opleidings- en trainingsmogelijkheden (29)

Technische trainingen voorzien in behoefte (22)



The Alwaysbemobile Company
Onder ‘The Alwaysbemobile Company’ vallen de volgende formules:

• 1,2,3///AutoService

• abc Autoservice

• James Autoservice

• Profi le Tyrecenter

Op de volgende pagina’s staat de algemene informatie per formule. In het resultatenoverzicht zijn 
de resultaten van alle 4 formules die onder ‘The Alwaysbemobile Company’ vallen samengevoegd. 
De respons per formule was te laag om ze individueel op te nemen.
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Resultaten The Alwaysmobile Company
Aantal respondenten: 26

Meest positieve punten ten opzichte van alle garageformules

- Activiteiten zakelijke-/leasemarkt (9) +0,9

- Kortingsafspraken onderdelen (20) +0,9

- Verplichte afname onderdelen (21) +0,8

Meest negatieve punten ten opzichte van alle garageformules

- Tevredenheid over mobiliteitsgarantie (15) -1,3

- Ondersteuning diagnoseapparatuur (26) -0,7

- Bijdrage aan kosten marketingactiviteiten (13) -0,7

Meest bemoedigende ontwikkelingen ten opzichte van 2006

- N.v.t.

- N.v.t.

- N.v.t.

Meest verontrustende ontwikkelingen ten opzichte van 2006

- N.v.t.

- N.v.t.

- N.v.t.

Frequentieverdeling gegeven waarderingscijfer

(Percentage respondenten dat een bepaald rapportcijfer geeft)
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Meest positieve punten ten opzichte van alle garageformules

Meest negatieve punten ten opzichte van alle garageformules

Meest bemoedigende ontwikkelingen ten opzichte van 2006

Meest verontrustende ontwikkelingen ten opzichte van 2006
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Behoud zelfstandig ondernemerschap (2)

Uitstraling formule-aankleding pand (17)

Verplichtingen en eisen formuledeelname (1)

Toelatingsbeleid (kwaliteitseisen) formule (6)

Contact met formule-aanbieder (30)

Leveringsprocedures mbt onderdelen (19)

Kortingsafspraken onderdelen (20)

Activiteiten zakelijke-/leasemarkt (9)

Verplichte afname onderdelen (21)

Overleg met mede-deelnemers (3)

Toezicht op kwaliteit formule-deelnemers (8)

Technische trainingen voorzien in behoefte (22)

Opleidings- en trainingsmogelijkheden (29)

Actief gebruik marketingproducten (10)

Ondersteuning op marketing gebied (11)

Assortiment marketingproducten en diensten (12)

Ondersteuning op inkoop gebied (18)

Internet-ondersteuning (14)

Beleid mbt spreiding deelnemers (rayons) (5)

Beleid mbt aansluiten dealers (7)

Ondersteuning op technisch gebied (23)

Wijze van betrokkenheid deelnemers bij beleid (4)

Formule gerelateerde omzet-/verkoopresultaten (28)

Advies en ondersteuning bij bedrijfsvoering (31)

Volledigheid en actualiteit technische informatie (25)

Technische helpdesk (24)

Tevredenheid over de naamsbekendheid (16)

Tevredenheid over mobiliteitsgarantie (15)

Ondersteuning diagnoseapparatuur (26)

Bijdrage aan kosten marketingactiviteiten (13)

Hoogte franchisefee (27)



1,2,3/// AutoService abc Autoservice
Bestaat sinds  :  2003
Huidig aantal deelnemers  :  34
Doelstelling aantal  : 45
deelnemers 2012
BOVAG-lidmaatschap verplicht :  nee
Entree fee : n.v.t.
Franchise fee : € 450,- per maand 
Minimale omzet bij  : n.v.t.
grossier per monteur    
Contractduur : 1 jaar
Gebiedsbescherming : ja
Non-concurrentie : n.v.t.
Geheimhouding : n.v.t.
Boetebeding : n.v.t.

Algemene omschrijving
1,2,3/// AutoService is een alliantie van onafhankelijke 
autobedrijven in Nederland. De aangesloten bedrijven zijn 
gespecialiseerd in universeel auto-onderhoud, gericht op de 
zakelijke markt.  De aangesloten autobedrijven onderscheiden 
zich door hun vakspecialisatie in groot en klein onderhoud van 
álle automerken.

Vorm en beleid
Er is een structuur waarbij de leden van 1,2,3/// AutoService 
BV zich aansluiten als lid van de Vereniging van 1,2,3/// 
AutoService bedrijven. Het bestuur van de vereniging 
bestaat uit 3 gekozen ondernemers. Dat adviseert de 
directie van de BV over het te volgen beleid. De deelnemers 
worden betrokken bij de totstandkoming van beleid door 
ledenvergaderingen waarbij voorstellen en aanpassingen 
van het beleid op basis van stemming al dan niet in werking 
worden gezet.

Kwaliteitsbeleid
Voor de controle op naleving van het kwaliteitsbeleid wordt 
gebruik gemaakt van mysterybezoeken en worden reparatie- 
en onderhoudsaanvragen getest waarbij de geldende 
procedures van het begin tot het einde gecontroleerd worden. 
Deze controles en follow-up naar de leden worden o.a. 
uitgevoerd door de 1,2,3/// AutoService BV die in operationele  
zin verantwoordelijk is voor alle uitvoerende taken.

Ondersteuning van aangesloten bedrijven bij:

Marketing
Ontwikkeling van de 1,2,3/// AutoService website en alle 
achterliggende programma’s en applicaties worden uitgevoerd 
door the Alwaysbemobile Company in overleg met het bestuur 
van de Vereniging 1,2,3/// AutoService. Hier worden geen 
kosten voor berekend. Nationale promotie en aanverwante 
campagnes worden voor rekening van the Alwaysbemobile 
Company uitgevoerd.

Techniek
Technische ondersteuning door praktijkgerichte trainingen en 
cursussen o.a. in samenwerking met GMTO en Innovam. De 
kosten worden op basis van kostprijs doorbelast waarbij waar 
mogelijk de geldende subsidieregelingen direct in mindering 
worden gebracht.

Inkoop 
Inkoopvoordelen zijn er o.a. met betrekking tot inkoop 
onderdelen, banden, olie, accu’s, werkplaatsequipment, 
lichtmetalen velgen, overige producten en diensten. Alle 
diensten en producten die gezamenlijke worden ingekocht 
staan vermeld op de website voor de leden.

Buitendienst
Ter ondersteuning van de leden is de 1,2,3/// AutoService 
franchisemanager beschikbaar. Voor commerciële 
ondersteuning kan het lid ook een beroep doen op de 
commerciële buitendienst van the Alwaysbemobile Company.

Bestaat sinds  :  2008
Huidig aantal deelnemers  :  3
Doelstelling aantal  : 20
deelnemers 2012
BOVAG-lidmaatschap verplicht :  nee
Entree fee : € 4.000,-
Franchise fee : 2% van externe werkplaats-
  omzet met minimum van
  € 500,- per maand
Minimale omzet bij  : n.v.t.
grossier per monteur    
Contractduur : 5 jaar
Gebiedsbescherming : ja
Non-concurrentie : ja
Geheimhouding : ja
Boetebeding : ja

Algemene omschrijving
abc Autoservice is een hard-franchiseformule waarbij 
zelfstandig ondernemerschap wordt gecombineerd de kracht 
van een formule en de centrale organisatie. De formule richt 
zich naast preventief auto-onderhoud ook op het vervangen 
van slijtagedelen en reparaties, zowel voor zakelijke als 
particuliere klanten. abc Autoservice manifesteert zich als 
dé kwaliteitsgarage, waarbij vertrouwen, betrokkenheid en 
vakmanschap voorop staan. ‘Nooit een verrassing achteraf’ is 
het credo.

Vorm en beleid
abc Autoservice deelnemers zijn franchisenemer van de abc 
Autoservice formule, die eigendom is en ontwikkeld werd 
door the Alwaysbemobile Company. 4x per jaar overleggen 
de directie van abc Autoservice BV en de abc Autoservice 
ondernemers. Dan worden alle lopende zaken en nieuwe 
ontwikkelingen besproken.

Kwaliteitsbeleid
Voor de controle op naleving van het kwaliteitsbeleid wordt 
gebruik gemaakt van mysterybezoeken en worden reparatie- 
en onderhoudsaanvragen getest waarbij de geldende 
procedures van het begin tot het einde gecontroleerd worden. 
Het callcenter van abc Autoservice voert controles uit en 
informeert en rapporteert  aan de franchisemanager.
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James Autoserviceabc Autoservice
Ondersteuning van aangesloten bedrijven bij:

Marketing
Ontwikkeling van de James Autoservice website en alle 
achterliggende programma’s  en applicaties worden 
uitgevoerd door the Alwaysbemobile Company. Nationale 
promotie en aanverwante campagnes worden voor rekening 
van the Alwaysbemobile Company uitgevoerd. Kosten voor 
lokale promotie en eventuele lokale maatwerk campagnes 
worden in overleg met de betreffende ondernemer op 
basis van kostprijs doorbelast. Maatwerk-advertenties 
en seizoensgebonden advertenties worden door the 
Alwaysbemobile Company ontwikkeld voor de James 
Autoservice leden. Huis-aan-huiskranten worden in overleg 
met de James Autoservice Franchiseraad meerdere keren per 
jaar uitgebracht.

Techniek
Technische ondersteuning door praktijkgerichte trainingen en 
cursussen o.a. in samenwerking met GMTO en Innovam. De 
kosten worden op basis van kostprijs doorbelast waarbij waar 
mogelijk de geldende subsidieregelingen direct in mindering 
worden gebracht.

Inkoop 
Alle diensten en producten die vanuit the Alwaysbemobile 
Company worden aangeboden, staan vermeld op de website 
voor de leden. Inkoopvoordelen zijn er o.a. met betrekking tot 
inkoop onderdelen, banden, olie, accu’s, lichtmetalen velgen, 
werkplaatsequipment en overige producten en diensten. 
James Autoservice bedrijven kunnen gebruikmaken van een 
Intranetomgeving waar alle informatie van James Autoservice 
voor de franchisenemers beschikbaar is. Hier zijn o.a. alle 
procedures, handleidingen, opleidingen in opgenomen.

Buitendienst
Ter ondersteuning van de James Autoservice franchisenemers 
is de James Autoservice franchisemanager beschikbaar. 
De gemiddelde bezoekfrequentie is maandelijks. Voor 
commerciële ondersteuning kan de ondernemer ook 
een beroep doen op de sales buitendienst van The 
Alwaysbemobile Company.

Ondersteuning van aangesloten bedrijven bij:

Marketing
Ontwikkeling van de abc Autoservice website en alle 
achterliggende programma’s en applicaties worden 
uitgevoerd door the Alwaysbemobile Company. Hier 
worden geen kosten voor berekend. Nationale promotie 
en aanverwante campagnes worden voor rekening van 
The Alwaysbemobile Company uitgevoerd. Kosten voor 
lokale promotie en eventuele lokale maatwerkcampagnes 
worden in overleg op basis van kostprijs doorbelast. 
Maatwerkadvertenties en seizoensgebonden advertenties 
worden door the Alwaysbemobile Company ontwikkeld. 
abc Autoservice huis-aan-huiskranten worden in overleg 
meerdere keren per jaar uitgebracht.

Techniek
Er worden verschillende praktijkgerichte trainingen en 
cursussen aangeboden o.a. in samenwerking met GMTO en 
Innovam. De kosten worden op basis van kostprijs doorbelast 
waarbij waar mogelijk de geldende subsidieregeling direct in 
mindering worden gebracht.

Inkoop 
Met betrekking tot inkoop zijn alle diensten en producten die 
vanuit the Alwaysbemobile Company worden aangeboden 
vermeld op de website voor de leden. Inkoopvoordelen 
zijn er o.a. bij inkoop van onderdelen, banden, olie, accu’s, 
lichtmetalen velgen, werkplaats equipement en overige 
producten en diensten.

Buitendienst
Ter ondersteuning van de abc Autoservice franchisenemers 
is er een franchisemanager beschikbaar De gemiddelde 
bezoekfrequentie is tweemaandelijks. Voor commerciële 
ondersteuning kan de ondernemer ook een beroep doen op 
de sales buitendienst van The Alwaysbemobile Company.
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Bestaat sinds  :  2009
Huidig aantal deelnemers  :  17
Doelstelling aantal  : 100
deelnemers 2012
BOVAG-lidmaatschap verplicht :  nee
Entree fee : € 4.000,-
Franchise fee : 2% van externe werkplaatsomzet met 
  minimum van € 500,- per maand
Minimale omzet bij  : n.v.t.
grossier per monteur    
Contractduur : 5 jaar
Gebiedsbescherming : ja
Non-concurrentie : ja
Geheimhouding : ja
Boetebeding : ja

Algemene omschrijving
James Autoservice is een merkonafhankelijke garage- en onderhouds-
formule voor de particuliere en zakelijke markt. James Autoservice 
onderhoudt en repareert personenwagens, bestelwagens, caravans en 
campers. James Autoservice heeft diverse services zoals een haal- en 
brengservice, James’ Office en faciliteiten voor kinderen.

Vorm en beleid
James Autoservice bedrijven zijn James Autoservice franchisenemer 
van de James Autoservice formule. De formule is eigendom en 
ontwikkeld door the Alwaysbemobile Company. Op jaarbasis vindt 
frequent overleg plaats tussen de directie van James Autoservice 
BV en de James Autoservice Franchiseraad. De James Autoservice 
Franchiseraad bestaat uit 3 James Autoservice ondernemers. 
Deze Franchiseraad wordt gekozen door de James Autoservice 
ondernemers. Tweemaal per jaar vindt de algemene James Autoservice 
franchisebijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomsten worden o.a. 
alle lopende zaken en nieuwe ontwikkelingen besproken.

Kwaliteitsbeleid
Voor de controle op naleving van het kwaliteitsbeleid wordt gebruik 
gemaakt van mysterybezoeken en worden reparatie- en onderhouds-
aanvragen getest. Daarbij worden de geldende procedures van het 
begin tot het einde gecontroleerd. Daarnaast worden er formule audits 
uitgevoerd door een onafhankelijke partij.  Het callcenter van James 
Autoservice voert controles uit en rapporteert dagelijks aan de eerst 
verantwoordelijke van James Autoservice.



Profile Tyrecenter Speedy
Bestaat sinds  :  1989
Huidig aantal deelnemers  :  166
Doelstelling aantal  : 250
deelnemers 2012
BOVAG-lidmaatschap verplicht :  nee
Entree fee : € 4.000,-
Franchise fee : 2% van de omzet 
Minimale omzet bij  : n.v.t.
grossier per monteur    
Contractduur : 5 jaar
Gebiedsbescherming : franchisegever kan, onder
  voorwaarden, nieuwe
  franchisenemers in werkgebied
  aanstellen
Non-concurrentie : ja
Geheimhouding : ja
Boetebeding : ja

Algemene omschrijving
Profile Tyrecenter is een keten van onafhankelijke, allround 
autoservicebedrijven en specialisten in (winter)banden, velgen 
en auto-onderhoud. Profile Tyrecenter biedt autoservice 
onder één dak, voor zowel de particuliere als de zakelijke 
automobilist. De vestigingen zijn toegerust op alle aspecten 
van banden-, velgen- en universeel onderhoud voor alle 
merken auto’s. 

Vorm en beleid
Profile Tyrecenter ondernemers zijn franchisenemer van de 
Profile Tyrecenter formule. Deze formule is eigendom en 
ontwikkeld door The Alwaysbemobile Company. Viermaal per 
jaar vindt er een  overleg plaats tussen de directie van Profile 
Tyrecenter en de Franchiseraad. De franchiseraad bestaat 
uit 5 gekozen ondernemers. Daarnaast is er een Raad van 
Commissarissen die de directie adviseert en controleert over 
het te voeren beleid. Aangesloten ondernemers  worden bij de 
totstandkoming van het meerjarige beleidsplan betrokken en 
moeten hun goedkeuring hieraan geven. Daarnaast hebben 
zij invloed via de franchiseraad.

Kwaliteitsbeleid
Voor de controle op naleving van het kwaliteitsbeleid 
worden jaarlijks formule-audits uitgevoerd, waarin het 
bedrijf beoordeeld wordt op presentatie, processen, 
hyperspecialisme (banden) en techniek. Deze audits worden 
uitgevoerd door een onafhankelijke partij. Daarnaast zijn alle 
bedrijven ISO 9001 gecertificeerd.

Ondersteuning van aangesloten bedrijven bij:

Marketing
Nationale promotie en aanverwante campagnes worden 
voor rekening van Profile Tyrecenter Nederland uitgevoerd. 
Regionale promotie zoals huis-aan-huiskranten, direct 
mailings en advertenties worden kosteloos ontwikkeld. 
Maatwerk wordt op kostprijs doorbelast. Daarnaast is er een 
complete huisstijlmanual met daarin kleding, briefpapier, 
signing, interieur en exterieur etc.

Techniek
Technische ondersteuning met praktijkgerichte trainingen 
en cursussen o.a. in samenwerking met SVOB, GMTO, 
Innovam en Bosch. De kosten worden op basis van 
kostprijs doorbelast, waarbij waar mogelijk de geldende 
subsidieregelingen direct in mindering worden gebracht.

Inkoop 
Alle diensten en producten waarvan inkoop vanuit The 
Alwaysbemobile Company wordt aangeboden, staan vermeld 
op de website voor de leden. In dit digitale inkoophandboek 
staan alle contractleveranciers waarmee The Alwaysbemobile 
Company inkoopafspraken heeft. Inkoopvoordelen zijn er o.a. 
met betrekking tot inkoop van banden, velgen, olie, accu’s, 
onderdelen en alle overige verbruiksartikelen.

Buitendienst
Ter ondersteuning van de Profile Tyrecenter franchisenemers 
zijn er franchisemanagers beschikbaar. De gemiddelde 
bezoekfrequentie is 3 a 4 keer per jaar, afhankelijk van 
de behoefte. Voor commerciële ondersteuning kan de 
ondernemer ook een beroep doen op de sales buitendienst 
van the Alwaysbemobile Company.

Bestaat sinds  :  2005
Huidig aantal deelnemers  :  20
Doelstelling aantal  : 26
deelnemers 2012
BOVAG-lidmaatschap verplicht :  ja
Entree fee : € 10.000,-
Franchise fee : % van netto werkplaats omzet
Minimale omzet bij  : n.v.t.
grossier per monteur    
Contractduur : 5 jaar
Gebiedsbescherming : zonder toestemming
  franchisenemer, geen
  franchisenemer in eigen 
  werkgebied
Non-concurrentie : ja, geen relatie met  
  vergelijkbare franchiseformule
Geheimhouding : ja
Boetebeding : ja

Algemene omschrijving
Formule voor autobedrijven die zich bezighouden houden 
met reparatie en onderhoud van alle merken auto’s. 
Ondersteunen bedrijven op het gebied van (online) marketing, 
automatisering, benchmarking en inkoop.

Vorm en beleid
Hard-franchise. Leden hebben (beperkte) invloed op beleid 
via commissies en jaarlijkse bijeenkomsten. Alle bedrijven 
zijn aangesloten op een centraal automatiseringssysteem. 
Op basis hiervan vindt benchmarking plaats op dagelijkse, 
wekelijkse en maandelijkse basis.

Kwaliteitsbeleid
Er is geen actief kwaliteitsbeleid. Gedragscode en 
lidmaatschapsvoorwaarden van BOVAG zijn het 
uitgangspunt. Daarnaast is er sturing op kwaliteit bij 
vestigingsbezoeken.
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AutocrewSpeedy
Bestaat sinds  :  2010
Huidig aantal deelnemers  :  25
Doelstelling aantal  : 150
deelnemers 2012
BOVAG-lidmaatschap verplicht :  ja
Entree fee : n.v.t.
Franchise fee : € 166,- per maand + € 20,-
  variabel voor technische
  ondersteuning
Minimale omzet bij  : € 20.000, waarvan
grossier per monteur  € 5.000,- Bosch onderdelen
Contractduur : niet bekend gemaakt
Gebiedsbescherming : niet bekend gemaakt
Non-concurrentie : niet bekend gemaakt
Geheimhouding : niet bekend gemaakt
Boetebeding : niet bekend gemaakt

Algemene omschrijving
Autocrew is een werkplaatsconcept voor het onafhankelijke 
autobedrijf. Zij biedt onder andere technische opleidingen, een 
uniforme uitstraling en de optie om gebruik te maken van tools 
voor marketing en communicatie. Autocrew biedt voldoende 
ruimte voor de wensen van de individuele ondernemer.

Vorm en beleid
Autocrew deelnemers kennen een grote mate van autonomie. 
Autocrew kent geen regiobesturen maar wel het principe van 
referentiegroepen, waarin geselecteerde Autocrew partners 
hun regionale partners kunnen vertegenwoordigen. Deze 
referentiegroepen zijn de voelsprieten van de markt en 
kunnen in die hoedanigheid het werkplaatsconcept adviseren.

Kwaliteitsbeleid
Er is een kwaliteitscontrole drie maanden na het 
ondertekenen van het contract, waarop een vijftigtal punten 
gecontroleerd wordt alvorens het contract van kracht wordt. 
Daarnaast is de Autocrew deelnemer gebonden aan het 
gebruik van Bosch diagnoseapparatuur en onderdelen 
ter waarborging van de kwaliteit. Tegen kostprijs zijn 
mysterybezoeken aan te vragen.

Ondersteuning van aangesloten bedrijven bij:

Marketing
Autocrew kent enkele verplichte uitstralingselementen voor 
buiten en binnen. Daarnaast kan een ruim aanbod aan extra 
promotiemateriaal (flyers, balpennen, posters etc.) worden 
aangeschaft in de Autocrew webshop. Tweemaal per jaar een 
landelijke huis-aan-huisfolder en is er een centrale Autocrew 
website. Autocrew deelnemers hebben het recht om in hun 
communicatie gebruik te maken van het Autocrew en het 
Bosch logo. 

Techniek
Deelnemers hebben jaarlijks recht op vier trainingsdagen, 
naar keuze in het trainingscentrum in Barneveld of het 
trainingscentrum in Brussel. Tegen meerkosten kunnen 
extra trainingen gevolgd worden. Deelnemers hebben de 
beschikking over een telefonische (technische) helpdesk. 
Voor dit abonnement wordt maandelijks € 20,00 gerekend. 
Ook kan men gebruikmaken van een kennisdatabank rond 
gekende problemen en oplossingen via het extranet.

Inkoop 
Geen specifieke ondersteuning.

Buitendienst
De conceptadviseur bezoekt bedrijven 2 keer per jaar. 

Resultaten Autocrew
Autocrew is niet meegenomen met het onderzoek. Autocrew 
zit nog in de opstart fase en had ten tijde van het onderzoek 
nog maar twee deelnemers.

Ondersteuning van aangesloten bedrijven bij:

Marketing
Speedy ondersteunt haar bedrijven in het maken van 
een marketing- en communicatieplan en de uitvoering en 
opvolging hiervan. Op een centrale website heeft ieder 
aangesloten autobedrijf een eigen pagina. Maandelijks 
worden APK-mailings verstuurd. 

Techniek
Aangesloten autobedrijven hebben toegang tot diverse 
databases met technische gegevens. Waar nodig worden 
productgerichte trainingen aangeboden.

Inkoop 
Realiseren van scherpe inkoopcondities en een goede 
beleveringsfrequentie. Aangewezen leveranciers zijn AD en 
Van Heck. 

Buitendienst
Bestaande vestigingen worden gemiddeld 4x per jaar 
bezocht; een vestiging in de opstartfase gemiddeld 2 keer per 
maand. Desgewenst vindt er vaker bezoek plaats.

Resultaten Speedy
Van Speedy is geen resultatenoverzicht gemaakt, aangezien 
de respons, met 4 respondenten, te laag was.
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LeaseProf Service Centers
Bestaat sinds  :  2009
Huidig aantal deelnemers  :  37
Doelstelling aantal  : 80
deelnemers 2012
BOVAG-lidmaatschap verplicht :  ja
Entree fee : aankoop van cerificaat van
  aandeel in de BV à € 5.000,- 
Franchise fee : € 450,- per maand 
Minimale omzet bij  : n.v.t.
grossier per monteur    
Contractduur : 3 jaar
Gebiedsbescherming : postcodegebied
Non-concurrentie : ja, geen individuele afspraken
  met leasemaatschappijen
  of met concurrerend initiatief
Geheimhouding : ja
Boetebeding : ja

Algemene omschrijving
LeaseProf Service Centers is een initiatief van verschillende 
onafhankelijke autobedrijven. De LeaseProf deelnemers 
zorgen voor een professionele en servicegerichte benadering 
van de zakelijke (lease)rijder. LeaseProf ontwikkelt een 
landelijke aanpak van werkafspraken met fleetowners en 
leasemaatschappijen. Deze processen en afspraken zijn 
op een efficiënte wijze geautomatiseerd en worden op een 
eenduidige wijze uitgevoerd.

Vorm en beleid
LeaseProf is een BV waarbij alle deelnemers aandeelhouder 
zijn. Het bestuur bestaat uit twee personen die 
verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse operatie. Zij worden 
gevolgd door drie commissarissen die allen deelnemers zijn 
van de formule. Alle deelnemers hebben een gelijke stem als 
aandeelhouder binnen de BV. 

Kwaliteitsbeleid
LeaseProf volgt het kwaliteitslabel Lease Service Center van 
BOVAG onafhankelijke autobedrijven. Operationele gang 
van zaken wordt intern gevolgd en controle daarop wordt 
uitgevoerd door Dekra.

Ondersteuning van aangesloten bedrijven bij:

Marketing
LeaseProf vormt de brug tussen de leasemaatschappij, 
fleetowner en het onafhankelijke autobedrijf. Het autobedrijf 
wordt ondersteunt in het lokaal bereiken van de zakelijke 
rijder. 

Techniek
LeaseProf stelt als norm dat het autobedrijf jonge (< 3 jaar) 
auto’s moet kunnen onderhouden, repareren, uitlezen en 
resetten. Diagnose-apparatuur en de expertise dienen 
hiervoor aanwezig te zijn. Er is geen actieve ondersteuning op 
dit gebied vanuit de formule.

Inkoop 
Geen ondersteuning ten aanzien van inkoop. 

Buitendienst
Beschikt niet over een aparte buitendienst. Formulemanager 
bezoekt deelnemers met enige regelmaat en naar behoefte. 

Resultaten Lease Prof Service Center
Van Lease Prof Service Center is geen resultatenoverzicht 
gemaakt. Lease Prof Service Center is nog maar kort op 
de Nederlandse markt en zit nog in de opstart fase. De 
deelnemers van Lease Prof Service Center zijn wel bevraagd, 
zodat de resultaten in de toekomst gebruikt kunnen worden 
als benchmark. 
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Bijlage 1: Vragenlijst FORMULE ONDERZOEK 2010
A. Hoeveel jaar bent u deelnemer van de formule ?

Hieronder kunt u per stelling, voor de formule waaraan u deelneemt, aangeven in hoeverre u het er  
mee eens/tevreden of oneens/ontevreden bent.

Beleid
1.  De verplichtingen en eisen die aan formule-deelname verbonden zijn, zijn acceptabel.  
2.  Hoe tevreden bent u over het behoud van uw zelfstandig ondernemerschap, binnen de voorwaarden die  

[Formule naam]* aan u stelt?
3.  Hoe tevreden bent u over overleg met mede-deelnemers? (vergaderingen, bijeenkomsten)
4.  Hoe tevreden bent u over de wijze waarop u als deelnemer betrokken bent bij het bepalen van het beleid van  

[Formule naam]*?
5.  Hoe tevreden bent u over het beleid m.b.t. de spreiding van de deelnemers? (rayons)
6.  Hoe tevreden bent u over het toelatingsbeleid (kwaliteitseisen) van [Formule naam]*?
7.  Hoe tevreden bent u over het beleid m.b.t. het aansluiten van dealers binnen het netwerk van [Formule naam]*?
8.  Hoe tevreden bent u over het toezicht op de door de deelnemers geleverde kwaliteit?
9.  Hoe tevreden bent u over de activiteiten die [Formule naam]* onderneemt voor de zakelijke-/leasemarkt?

Marketing
B1.  Hoe belangrijk vindt u ondersteuning op het gebied van marketing? 
10.  Ik maak actief gebruik van de door [Formule naam]* aangeboden marketingproducten en diensten.  
11.  Hoe tevreden bent u over de ondersteuning op het gebied van marketing?
12.  Hoe tevreden bent u over het aanbod van marketingproducten en diensten van [Formule naam]*?  

(direct mail, advertenties, APK-acties, etc.)
13.  Hoe tevreden bent u over  uw bijdrage in de kosten van de marketingactiviteiten?  

(direct mail, advertenties, APK-acties, etc.)
14.  Hoe tevreden bent u over de wijze waarop [Formule naam]* u ondersteuning biedt met internet activiteiten?  

(centrale website, zoekmachine marketing, etc.)
15.  Hoe tevreden bent u over de mobiliteitsgarantie/pechhulp die door [Formule naam]* wordt aangeboden?
16.  Hoe tevreden bent u over de naamsbekendheid van [Formule naam]*?
17.  Hoe tevreden bent u over de uitstraling van [Formule naam]* op uw pand?

Inkoop
B2.  Hoe belangrijk vindt u ondersteuning op het gebied van inkoop?  
18.  Hoe tevreden bent u over de ondersteuning op het gebied van inkoop?
19.  Hoe tevreden bent u over de leveringsprocedures van onderdelen?
20.  Hoe tevreden bent u over de kortingsafspraken m.b.t. inkoopprijzen van onderdelen?
21.  Hoe tevreden bent u over het bedrag aan onderdelen (per monteur) dat u verplicht bent om bij uw grossier af te nemen?

Techniek
B3. Hoe belangrijk vindt u ondersteuning op het gebied van techniek?  
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22.  De aangeboden technische trainingen voorzien in mijn behoefte.  
23.  Hoe tevreden bent u over de ondersteuning op het gebied van techniek?
24.  Hoe tevreden bent u over de technische helpdesk? (indien beschikbaar)
25.  Hoe tevreden bent u over de volledigheid en actualiteit van de geboden technische informatie?
26.  Hoe tevreden bent u over de ondersteuning voor diagnoseapparatuur?

Algemeen
27.  Hoe tevreden bent u over de hoogte van de franchisefee die u moet betalen voor deelname aan  

[Formule naam]* ?
28.  Hoe tevreden bent u over de (extra) opbrengsten (klanten, omzet) die deelname aan  

[Formule naam]* met zich meebrengt?
29.  Hoe tevreden bent u over de opleidings- en trainingsmogelijkheden die [Formule naam]* u biedt?
30.  Hoe tevreden bent u over het contact tussen u en [Formule naam]*? (telefonisch, e-mail, vast aanspreekpunt)
31.  Hoe tevreden bent u over de wijze waarop [Formule naam]* u adviseert en ondersteunt bij de bedrijfsvoering?

C.  Welk rapportcijfer geeft u [Formule naam]* als formulegever?  
D.    De voor u belangrijkste reden(en) om aangesloten te zijn bij [Formule naam]* is(zijn):  
E.    Indien u nog opmerkingen heeft naar aanleiding van dit onderzoek, dan kunt u ze hieronder kwijt.  

*In de online enquête wordt de desbetreffende formule naam automatisch ingevuld





Postadres: Postbus 1100, 3980 DC Bunnik  Bezoekadres: Kosterijland 15, 3981 AJ Bunnik
T 030 659 53 64, F 030 656 78 35, autobedrijf@bovag.nl, www.autobedrijf.nl


