
SAMEN ZIJN 
WIJ BOVAG!
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 truckdealers

 onafhankelijke autobedrijven

 verhuur- en deelautobedrijven

 schadeherstelbedrijven

 autodealers

 autowasbedrijven

 rijscholen

 fietsbedrijven

 revisiebedrijven

 aanhangwagenbedrijven

  BOVAGhuis
Het BOVAGhuis in Bunnik is het 
hart van het BOVAG-netwerk, waar 
vele tientallen professionals en 
specialisten, van jurist tot lobbyist, 
dagelijks voor u in de weer zijn. 
Vanzelfsprekend bent u er ook van 
harte welkom. Er is een congres- en 
vergadercentrum en zelfs een eigen 
bruine BOVAG-kroeg.

 caravan- en camperbedrijven

 gemotoriseerde tweewielerbedrijven

 tankstations

WELKOM 
BIJ BOVAG
Behoort u tot de betere en professionele onder
nemers in de mobiliteitsbranche? Dan bent u van 
harte welkom als lid van BOVAG. U profiteert 
dan van het ijzersterke BOVAGmerk, dat zo’n 
90 procent van de Nederlanders kent. Daarnaast 
biedt het BOVAGlidmaatschap u als ondernemer 
vele voordelen. 

BOVAG is bij het publiek vooral bekend als keurmerk  
van garages. Maar wist u dat ruim 9.000 ondernemers 
in de mobiliteitssector lid zijn van BOVAG? Van merk-
dealer tot revisiebedrijf en van truckbedrijf tot 
fietsenwinkel. Die ondernemers zien en ervaren dat 
de branche momenteel in razend tempo verandert 
en steeds meer van hen worstelen met die snelle 
veranderingen.

Welke keuzes maakt u in de veranderende branche? 
Hoe speelt u in op de nieuwe klant en de nieuwe markt? 
Leden van BOVAG kunnen rekenen op ondersteuning 
en concrete hulp bij het maken van de noodzakelijke 
keuzes en het beantwoorden van de moeilijke vragen. 
Zodat ze weer zicht krijgen op de toekomst en hun 
koers kunnen bepalen.

Wat biedt het BOVAG-lidmaatschap nog meer aan 
voordelen? Te veel om op te noemen, maar denk 
bijvoorbeeld aan de BOVAG Garantie en de BOVAG 
Voorwaarden, de cao’s en de lobby in Den Haag en 
Brussel. Maar BOVAG is ook een club die op allerlei 
manieren de gelegenheid biedt om met vakgenoten 
te sparren; BOVAG is in feite één groot netwerk van 
ondernemers. En vergeet tot slot het bekende geel-
rood-zwarte gevelbord niet. Met het BOVAG-keurmerk 
onderscheiden BOVAG-bedrijven zich van beunhazen 
en cowboys.

Bent u benieuwd wat het BOVAGlidmaatschap 
u oplevert? Lees dan verder. We schetsen de  
toekomst van mobiliteit en laten zien wat we voor 
u doen. Wij verwelkomen u graag bij BOVAG.
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Het zijn turbulente tijden in de mobiliteitssector. 
We zien nieuwe vormen van mobiliteit, mondige 
klanten, aanbieders van buiten de branche en een 
sterk groeiende rol van data. Die ontwikkelingen 
zetten de sector op z’n kop. De veranderingen 
worden veroorzaakt door twee belangrijke trends:
de veranderende consument en de snelle ont
wikkeling van de technologie. 

DE CONSUMENT WIL GEMAK EN 
SLIMME OPLOSSINGEN
De consument shopt meer en meer online. Niet alleen 
kleding wordt online gekocht, ook de zoektocht naar 
een auto, fiets, camper of caravan vindt grotendeels 
online plaats. In de meeste gevallen wordt een auto 
of fiets nog steeds fysiek in de showroom gekocht, 
maar de vraag is hoe lang dat duurt. De ondernemer 

die social media goed gebruikt en via internet 
verkoopkansen omzet in orders, heeft het begrepen. 
Bovendien verandert de behoefte van de klant, die wil 
steeds vaker slimme mobiliteitsoplossingen in plaats 
van alleen een fiets of een auto. Bezit is niet langer 
vanzelfsprekend. Delen is in opkomst. 

VOERTUIGEN WORDEN SLIMMER, 
BETER EN VEILIGER 
De verdere digitalisering maakt voertuigen slimmer, 
beter en veiliger. Voertuigen gaan meer data pro du-
ceren en verzamelen. Dat roept de vraag op van wie 
die data is. Van de fabrikant? Van de eigenaar? En 
hoe zit het met de rol van de retailer? En wat mag 
een ondernemer met die data doen? Duidelijk is dat 
technologische ontwikkelingen steeds meer bepalen 
hoe het er in de mobiliteitsbranche aan toe gaat. 

Vanuit het perspectief van de ondernemer is er ook nog 
eens een trend van dalende marges, stijgende kosten 
en fabrikanten die een grotere rol willen in de retail. 
Het is duidelijk dat het bestaande businessmodel op 
de schop moet en dat de samenwerking met partijen 
als fabrikanten, toeleveranciers en overheden opnieuw 
moet worden vormgegeven. Laat BOVAG daar nou 
steengoed in zijn.

VERANDERING IN DE MOBILITEITSBRANCHE 
IS NOODZAKELIJK 
BOVAG biedt u inzicht en overzicht. We onderzoeken, 
onderbouwen met cijfers, helpen ondernemers keuzes 
te maken en bieden ontwikkelprogramma’s. Om bij te 
blijven als persoon, als ondernemer en als werkgever. 
Want als je dan die keuzes – soms klein, soms groot – 
hebt gemaakt, hoe krijg je dan je team met je mee? 

DE KLANT 
VERANDERT

BOVAG werkt aan de juiste rand-
voorwaarden, zodat u zich kunt 
blijven ontwikkelen: als ondernemer 
en als werkgever. 

Weten wat u aan BOVAG heeft? 
U leest het op de volgende 
pagina’s. 

RAZENDSNELLE VERANDERINGEN VEREISEN 

RAZENDSNELLE KEUZES EN EEN NIEUWE AANPAK 
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Wat mag u van BOVAG verwachten? Waarom zou 
je lid worden of zijn van een branchevereniging? 
Simpel gezegd: om te doen wat je niet in je eentje 
kunt. Concreet: BOVAG zorgt voor een goede 
uitgangspositie voor u als ondernemer en zorgt dat 
u toekomstbestendig bent en blijft.

BOVAG creëert voor leden de juiste randvoorwaarden 
voor gezond ondernemerschap, zodat zij een goede 
uitgangspositie hebben. Ook helpt BOVAG leden om 
zich te ontwikkelen tot toekomstbestendige retailers. 
Dat klinkt wellicht nog een tikkeltje abstract. Maar 
BOVAG vult deze twee beloftes heel concreet in.

1  MERK EN NETWERK
BOVAG is een ijzersterk merk en een breed, herkenbaar 
netwerk. Dat zorgt bij aangesloten leden voor een 
betere reputatie, extra maatschappelijke waarde, meer 
traffic, meer leads en een hogere conversie.

2  GOEDE POSITIE IN DE KETEN
BOVAG organiseert een optimaal collectief van retailers 
(onder meer via dealerverenigingen) en strijdt voor 
eerlijke en evenwichtige contracten en voorwaarden. 
Dat levert aangesloten ondernemers een beter 
verdienpotentieel op, maar ook toegang tot relevante 
data en grip op de eigen datastromen.  

3  INNOVATIEKRACHT
BOVAG heeft altijd een gedegen visie op de mobiliteit  
van de toekomst en de impact daarvan op de 
ondernemers in de mobiliteitsretail. BOVAG zorgt 
daarnaast voor optimale verbinding met relevante 
spelers buiten de traditionele bedrijfskolom, bij-
voor beeld startups, zodat de branche onderdeel is 
van vernieuwing in plaats van er door verrast te 
worden. Daardoor kunnen leden blijven groeien en  
zich blijven ontwikkelen. 

4  BESTE RANDVOORWAARDEN
BOVAG is en blijft als sterk collectief een autoriteit 
binnen de mobiliteitssector. Daardoor heeft BOVAG 
veel invloed als belangenbehartiger bij beslissers, 
beïnvloeders in de keten en bij politiek en overheid. 
Belangrijkste resultaten van die beïnvloeding zijn 
een gelijk speelveld voor ondernemers, betaalbare 
mobiliteit, bewegingsvrijheid en keuzevrijheid voor 
consumenten.

WIJ ZIJN BOVAG.
WAAROM? DAAROM!
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BOVAGondernemers zijn re
tailers pur sang en de beste 
in hun vak. Met ruim 9.000 
leden staan we samen 
sterk. Graag stellen we er 
een aantal aan u voor. SAMEN STERK

“VERNIEUWING KOMT 
BETER VAN DE GROND”

TOEKOMSTBESTENDIG
“SUPERGEMOTIVEERD 
PERSONEEL”

STERKE KETENPOSITIE
“KANSRIJK COLLECTIEF”

ONDERSCHEIDEND MERK
“EEN ABSOLUTE MUST”

RAAD EN DAAD
“EEN PLAN VOOR  
DE TOEKOMST”

SAMEN ZIJN WIJ BOVAG
DE KRACHT VAN ONS NETWERK

“Om grote landelijk opererende 
bedrijven te kunnen bedienen, zijn 
wij met vijf familiebedrijven - met 
een lange staat van dienst in de 
auto verhuur - een landelijk samen -
werkingsverband opgestart. Als 
‘De Autoverhuurders.nl’ hebben wij 
een groter wagenpark te verhuren 
en is onze dekking landelijk. Mét 
behoud van de typische passie, de 
hoge servicegraad en persoonlijke 
klantbenadering die bij onze familie-
bedrijven hoort. Bijzonder is dat 
ieder zijn eigen identiteit behoudt.”  
 
“Zo’n samenwerking ligt niet meteen 
voor de hand. Ondernemers zijn 
terughoudend om collega’s in de 
keuken te laten kijken. Je moet er 
goede afspraken over maken. 
BOVAG stimuleert samenwerking 
binnen de branche, want samen kun 
je makkelijker tegemoet komen aan 
de wensen van de moderne, veel-
eisende klant. Vernieuwing komt 
beter van de grond. Ons initiatief is 
een mooi voorbeeld. En het werkt, 
want sinds de start in 2016 zijn er 
nog negen mooie familiebedrijven 
bij gekomen.”

Arjan Bultman,
Bultman Autoverhuur & 
De Autoverhuurders.nl

“Als ondernemer word je ge-
dwongen om na te denken over  
hoe je er over vijf of tien jaar voor 
staat. De importeurs zijn het dealer-
netwerk aan het herinrichten. Als 
dealer moet je kiezen welke kant je 
op wilt en met welke mensen je dat 
gaat doen. Welke werknemers kun-
nen deze veranderende markt aan?”  
 
“In 2008 ben ik begonnen met vijf 
mensen, inmiddels zijn we met zes-
tien mensen. Ik ben voor namelijk 
bezig met personeel managen. Dan 
loop je tegen een vraag aan als: 
hoe zorg ik dat al het personeel 
meegaat in mijn nieuwe toekomst-
visie? De BOVAG-loopbaancoach 
heeft een workshop ‘Klaar voor de 
toekomst’ gegeven aan het per-
soneel en ze een persoonlijk ont-
wikkelingsplan laten maken. Eén 
medewerker wilde een opleiding 
kwaliteitsmanagement doen. Hij 
brengt nu tijdens zijn opleiding de 
processen binnen de organisatie 
in kaart. Dat levert ons veel op: 
supergemotiveerd personeel én in-
zicht in hoe we processen beter en  
efficiënter kunnen inrichten.” 

Bas Huiskes,
Autobedrijf Huiskes

"Het is voor individuele onder-
nemers bijna onmogelijk om je stem 
gehoord te krijgen bij fabrikant of 
leverancier. Het is dus van essen-
tieel belang om je als retailers van 
een bepaald merk te verenigen.  
Ik ben dan ook erg blij dat BOVAG 
aanzet heeft gegeven tot het op-
richten van dealerverenigingen in 
de fietsbranche."

"Er is echt werk aan de winkel 
in de bedrijfskolom. Als retailers 
moeten we samen optrekken om 
zaken zoals distributiemodellen, 
voorraad- en leveringssystemen en 
de optimale inrichting van het 
dealernetwerk aangepast te krijgen 
zodat we nu én in de toekomst  
een goede boterham kunnen 
ver dienen. Dat retailers samen-
werken is ook in het voordeel van  
de leveranciers. Zij kunnen onze 
kennis van de eindgebruiker  
namelijk inzetten om te toetsen 
of bepaalde producten aansluiten 
op hun wensen. Een goed product 
biedt betere verkoopkansen. Goed 
voor ons én de leverancier."

Jos en Monique Evers,
Cycling Evers

"Het caravanbloed stroomt door 
mijn aderen. Wij verkopen klanten 
vrijheid en plezier. Dat maakt ons 
vak zo ontzettend mooi. Ik run het 
bedrijf samen met mijn zoon Bas. 
De komende tien jaar draag ik stap 
voor stap het bedrijf aan hem over."

"Wij zijn continu op zoek naar 
verbeteringen in het bedrijf. En 
elke verbetering voeren we meteen  
door. Onze klanten mogen 
namelijk van ons het beste 
verwachten. Daarbij kan het gaan 
om processen in onze backoffice 
zoals het automatiseren van 
de werkplaatsplanning en het 
voorraadbeheer, maar ook ver-
be teringen in onze marketing 
en communicatie. Het BOVAG-
lidmaatschap is daarbij voor ons 
een absolute must. Onze klanten 
hebben BOVAG erg hoog zitten 
en hechten veel waarde aan 
BOVAG Garantie en de BOVAG 
Onderhoudsbeurt."

Harrie Krul,
Caravan Centrum Meerkerk

"Tien jaar geleden begon ik mijn 
bedrijf aan de rand van Zierikzee. 
Inmiddels zitten we in een 
modern pand op loopafstand van 
het centrum. Ons bedrijf groeit 
razendsnel, vooral door mond-tot-
mondreclame, dus blijkbaar doen 
wij iets goed."

"Het is eigenlijk begonnen als een 
hobby; vrienden en kennissen 
helpen. Maar het werd steeds  
groter. Ik heb nu vijf monteurs in 
dienst en twee parttime dames aan 
de receptie. Zelf doe ik de verkoop 
en spring ik af en toe bij in de 
werkplaats. Ik heb samen met mijn 
mensen een goede naam opge-
bouwd. Geen auto verlaat hier 
de werkplaats voordat alles is 
gecontroleerd. Ik ben ook nu nog 
veel bezig met de verdere ont-
wikkeling van mijn bedrijf. BOVAG 
staat mij daarin bij met raad 
en daad. Door het programma 
Mijn Toekomst heb ik zicht op wat 
er gaat gebeuren en helpt mij met 
het maken van belangrijke keuzes." 

Guido Fioole,
Fioole Auto's
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EN OOK HIER PROFITEERT U VAN:

  Volop korting en financieel voordeel 
Van inkoopvoordeel bij de BOVAG Ledenwinkel op onder andere telefonie en de 
energierekening, tot korting op trainingen en cursussen en op verzekeringen voor u en  
uw personeel bij BOVAG-dochter Bovemij.

  Handige standaardformulieren, algemene voorwaarden  
en arbeidscontracten. 

 
  Belangenbehartiging
 Wij komen op voor uw belangen in Den Haag en Brussel en zitten namens u aan tafel  

met de bonden voor goede arbeids voor waarden en een cao die past bij deze tijd.

NOG MEER VOORDELEN 

Ieder BOVAG-lid profiteert daarnaast van het volgende:

  Bijeenkomsten en evenementen  
Toegang tot het grote netwerk en het landelijk platform van BOVAG-specialisten en 
vakgenoten om mee te sparren en ervaringen uit te wisselen. We delen actuele 
inzichten en maken de vertaalslag naar de praktijk. 

  Altijd advies op maat  
Online, tele fonisch of persoonlijk. Op de leden website van BOVAG vinden ondernemers 
bijvoorbeeld onder zoeken, nieuws en dossiers als cao en lobby. BOVAG Ledenadvies 
geeft telefonisch hulp bij beoordeling van contracten, bedrijfskwesties en juridische 
zaken. En de buitendienst komt desgewenst bij u langs op uw bedrijf. 

  
 Hulp bij werkgeverszaken 

Ontwikkelprogramma’s, opleidingen en cursussen en loopbaancoaches voor werk gever 
en werknemer. Hulp bij bedrijfsopvolging, juridisch, fiscaal en praktisch.

VOORDELEN VAN HET BOVAGLIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap van BOVAG biedt tal van voordelen. Als u lid bent van onze brancheorganisatie: 

 Onderscheidt u zich met het betrouwbare BOVAG-kwaliteitsmerk. 
 Investeert u in de verdere professionalisering van uw bedrijf en uw mensen en kunt u zich  
blijven ontwikkelen.

 Heeft u altijd inzicht in actuele cijfers, marktonderzoeken en consumentenbehoeftes en kunt u 
daar op inhaken.

 Profiteren uw klanten van BOVAG Garantie en BOVAG Voorwaarden. Ook voor bemiddeling bij 
geschillen kunt u terugvallen op BOVAG. 

 Kunt u altijd bij BOVAG terecht met vragen over bijvoorbeeld ondernemen, juridische kwesties  
en werkgeverszaken.

LEDENVOORDELEN



BOVAG
Kosterijland 15
3981 AJ BUNNIK

Postbus 1100
3980 DC BUNNIK

WWW.BOVAG.NL/LIDMAATSCHAP

Alles voor een betere kilometer.


