Welkom bij BOVAG!

BOVAG
DUTCH CAR RESTORERS

BOVAG DUTCH CAR RESTORERS
IJZERSTERKE COMBINATIE
Klassiekers restaureren en bekleden is
een vak apart. Vaak gaat het om
ingrijpende en kostbare werkzaam
heden waarvoor specialistische kennis
is vereist. Dutch Car Restorers is een
samenwerkingsverband van
professionele Nederlandse bedrijven
die actief zijn op het gebied van het
restaureren van carrosserie, techniek
en interieur van klassieke auto’s.
Zij onderscheiden zich binnen de
klassiekerwereld op het gebied van
vakmanschap en klantvriendelijkheid.
Met hun kwalitatief hoogstaande en
transparante aanpak tijdens, voor en
na restauratie bieden zij nationale en
internationale klanten het vertrouwen
en de zekerheid die zij verdienen. De
aangesloten bedrijven zijn te
herkennen aan het speciale logo van
Dutch Car Restorers en nu ook aan het
BOVAG-logo.

Om de ambities voor nu en in de
toekomst te kunnen realiseren, hebben
de Dutch Car Restorers zich in 2018
aangesloten bij het mobiliteitsnetwerk
van BOVAG. Leden profiteren van het
sterke BOVAG-merk, de beschikbare
lobbykracht, de kennis en ervaring van
ruim 9.000 aangesloten leden, gedegen
advies bij uiteenlopende
ondernemersvragen, aantrekkelijk
inkoopvoordeel en de producten en
diensten van diverse
partnerorganisaties zoals Bovemij
en RDC.

SPEERPUNTEN
BOVAG Dutch Car Restorers staan voor kwaliteit, eerlijkheid,
transparantie en optimale klantcommunicatie. Voor de komende
jaren staan de volgende zaken hoog op de agenda:
VERSTERKEN KEURMERK
De afdeling wil zich nog nadrukkelijker onderscheiden in de
restauratiebranche door het keurmerk verder te ontwikkelen.
Zo werkt BOVAG Dutch Car Restorers aan nieuwe producten en
diensten om klanten extra zekerheid en garantie te kunnen geven.
Daarnaast is het doel nieuwe leden binnen het BOVAG-netwerk
aan te trekken om de krachten te bundelen en de klassiekerbranche
nog beter op de kaart te zetten.
BELANGENBEHARTIGING
De klassieke auto rijdend houden en de restauratiebranche
ondersteunen, dat zijn de hoofddoelen van BOVAG Dutch Car
Restorers. Een van de speerpunten is dan ook om zowel de
automobilist als de politiek bewust te maken van het belang
van gespecialiseerd onderhoud op regelmatige basis. Bovendien
maakt de afdeling zich sterk om het milieuvervuilende imago
van de klassiekerbranche recht te zetten in Den Haag en Brussel:
milieuzones dringen de klassieke auto ten onrechte terug uit de
stad, met alle gevolgen voor berijders en branche. BOVAG Dutch
Car Restorers trekt in de lobby samen op met partnerorganisaties
als RDW, KNAC en FEHAC.
BEHOUD VAN VAKMANSCHAP
Het restauratievak is in gevaar. Er zijn vrijwel geen opleidings
mogelijkheden terwijl het rijdend houden van klassiekers
juist vraagt om specifieke kennis van zowel oude als moderne
restauratie- en onderhoudstechnieken. Samen met verschillende
opleidingsinstanties wil BOVAG Dutch Car Restorers de opleidings
mogelijkheden vergroten en meer jongeren met een passie voor
techniek en klassieke auto’s interesseren voor het vak.
DUURZAME INNOVATIE
BOVAG Dutch Car Restorers wil de branche graag op een zo
verantwoord mogelijke manier verder brengen. Als partner van het
door de EU gesubsidieerde project Clean & Future Proof Mobility
concepts werkt de afdeling actief mee aan het opbouwen en
samenbrengen van kennis op het gebied van duurzame techniek
voor behoud en innovatie van mobiliteitsconcepten. Hierbij valt
te denken aan het driedimensionaal printen van onderdelen
en aan het ontwikkelen van duurzame technologieën voor
klassieke auto’s.
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DE VOORDELEN OP EEN RIJ
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ADVIES OP
MAAT

KRACHT VAN
HET BOVAG-MERK

Bied uw klanten zekerheid met garantie op
restauratiewerkzaamheden.

BOVAG is een oersterk merk dat in de markt
wordt geassocieerd met betrouwbaarheid en
zekerheid. Het keurmerk en consumentenmerk
creëert voor BOVAG-leden een sterke positie
richting zowel verzekeraars als klanten.
BOVAG werkt met bijvoorbeeld campagnes,
PR en grote publieksevents doorlopend aan de
naamsbekendheid van het merk en daarmee ook
aan het onderscheidend vermogen van BOVAGbedrijven in de markt.
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GEDEGEN
GARANTIE

3

GOED
WERKGEVERSCHAP
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PROFITEREN VAN
LEDENVOORDEEL
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HULP BIJ
EVENEMENTEN

Bij BOVAG Ledenadvies kunt u als lid kosteloos
terecht met vraagstukken waar u niet iedere
dag mee te maken heeft. Denk aan vragen over
personeel, arbeidsomstandigheden, milieu, fisca
liteit en juridische zaken.

BOVAG helpt en adviseert u als werkgever. Dat
doen wij door u op de hoogte te houden van
actuele ontwikkelingen en door uw belangen
als werkgever te behartigen. BOVAG heeft
diverse producten en diensten beschikbaar die u
ondersteunen bij uw rol als werkgever. En, in het
belang van leden, maken we ons als BOVAG sterk
voor goede opleidingen.

Het BOVAG-merk heeft
een naamsbekendheid
van bijna 90 procent
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TOEGANG TOT
HET BOVAG-NETWERK
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BIJBLIJVEN OP
ALLE FRONTEN

Als BOVAG-lid heeft u via diverse platformen
toegang tot het BOVAG-netwerk, zowel online als
via diverse bijeenkomsten. Een platform van leden
én van relevante branchepartijen/-leveranciers
zoals RDW, KNAC en FEHAC en BOVAG-dochters
Bovemij en RDC.

BOVAG zorgt ervoor dat u bijblijft als het gaat
om brancheontwikkelingen op het gebied van
technologie, commercie en juridische zaken. Via
nieuwsbrieven, onze website en bijeenkomsten.

Als lid profiteert u van kortingen, doordat BOVAG
collectief inkoopt. Dat geldt voor de producten van
BOVAG Ledenvoordeel, maar ook voor bijvoorbeeld
de afdracht aan Buma, Sena en Videma of de
inkoop van energie via BOVAG Ledenvoordeel.

BOVAG helpt leden bij hun eigen evenementen. Of
dat nu een actie bij de sportclub is, een stand op
de lokale braderie of een open huis. Honderden
BOVAG-bedrijven maakten al slim gebruik van de
draaiboeken en gratis promotiematerialen van
BOVAG. Van opblaasboog tot veiligheidshesje.
Bent u ook actief met evenementen? Vraag onze
speciale eventfolder en -checklist aan!

BOVAG is als brancheorganisatie
opgericht in 1930 en telt inmiddels zo’n
9.000 ondernemers die zich allemaal
met mobiliteit bezighouden. Deze
ondernemers zijn actief in veertien
deelbranches.
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PRAKTISCHE INFORMATIE

LID WORDEN?
Om onze belofte in de markt te kunnen
waarmaken, stelt BOVAG Dutch Car
Restorers hoge eisen aan aan
g
esloten bedrijven.
In onze lidmaatschapseisen staat precies vermeld aan
welke voorwaarden leden moeten voldoen. Meer
weten? Bel (030) 659 53 33.

VOOR EN DOOR LEDEN
Graag willen we samen met onze leden
de nieuwe afdeling BOVAG Dutch Car
Restorers verder vormgeven. Denkt u graag
mee over de toekomst van onze vereniging
en de branche? Uw opmerkingen en
suggesties zijn van harte welkom!

KOSTEN
De contributie voor het lidmaatschap wordt
jaarlijks vastgesteld. Bent u al BOVAGlid en wilt u zich ook aansluiten bij BOVAG Dutch Car
Restorers? Vraag naar de kosten van een voordelig
(deel)lidmaatschap.

CONTACT?
Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in het lidmaatschap van BOVAG Dutch Car Restorers? Neem gerust
contact met ons op. Wij helpen u graag verder:
BOVAG DUTCH CAR RESTORERS
Kosterijland 15, 3981 AJ BUNNIK
Postbus 1100, 3980 DC BUNNIK
dcr@bovag.nl
(030) 659 53 33

Alles voor een betere kilometer.

