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de bereidheid tot kopen met 25 procent doen 
toenemen, maar ook dat het percentage ‘lost 
deals’ momenteel nog op haast 30 procent ligt. 
In ons hoofdartikel verneemt u hoe dealers die 
vaststelling in hun voordeel kunnen ombuigen.

In dit nummer van reflect presenteren we ook 
de toekenning van de award ‘Best Brands 2020’, 
waarbij CarGarantie in de categorie van aan-
bieders van garanties voor occasions de eerste 
plaats behaalde. Uiteraard leest u hier ook nog al 
het verdere nieuws en wetenswaardigheden uit 
de sector en over CarGarantie.

Ik wens u veel leesgenot en gezondheid toe.

Met vriendelijke groet,

Dr. Marcus Söldner  
Bestuursvoorzitter

Beste contractpartner,

De verspreiding van het coronavirus heeft ons 
allemaal beïnvloed. Bijna alle bedrijven, van 
middelgrote tot grote ondernemingen, hebben 
te maken met tegenspoed en omzetverlies.  De 
omvang van die gebeurtenis en de uiteindelijke 
gevolgen ervan zijn vandaag de dag nog steeds 
niet volledig te overzien.

Het is echter te verwachten dat er een fase van 
consolidatie zal moeten volgen. Bedrijven - waar-
onder de autohandel - zullen nieuwe manieren 
moeten verkennen om uit deze vallei te klim-
men. Dat vergt grote inspanningen van iedereen, 
maar ook deze crisis is overkomelijk.

Dat een verlengde garantie een belangrijke 
schakel vormt in het beslissingsproces van klan-
ten, weten we al langer. Tot dusver konden we 
dat echter niet met concrete cijfers hard ma-
ken. Daarom vroegen we de gerenommeerde 
marktonderzoeker puls hier een studie over op 
te zetten. De resultaten zijn erg belangwekkend: 
ze tonen niet alleen aan dat verlengde garanties 
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De komende weken en maanden  

zullen in het teken staan van het herstel 

van de economische gevolgen van het 

coronavirus. Ook de autohandel wordt 

daardoor beïnvloed en moet nu elke 

kans aangrijpen om klanten te winnen 

en te behouden. Een representatieve 

studie, uitgevoerd door het  

Neurenbergse marktonderzoeksbureau 

puls in opdracht van CarGarantie, laat 

zien hoe vervolggaranties kunnen  

dienen als aankoopgarantie voor nieuwe 

en gebruikte auto‘s en voor elektrische 

auto‘s. De verspreiding van het  

coronavirus heeft niet alleen België en 

Nederland, maar de hele wereld voor 

grote uitdagingen gesteld. Veel  

bedrijven hadden en moeten nog 

steeds omzetverliezen boeken als  

gevolg van de maatregelen die nodig 

waren om de pandemie in te dammen. 

Daarom is het nu des te belangrijker 

om manieren en middelen te vinden 

om de zaken weer aan te zwengelen.

VERLENGDE GARANTIES OM 
KOPERS OVER DE STREEP 
TE HALEN 
Studie onderzoekt hoe garanties de verkoop van voertuigen 
bevorderen 

Ons marktonderzoeksbureau voerde een representatief 
onderzoek uit bij 2.041 autokopers in Duitsland, wat het 
eerste wetenschappelijke onderzoek was naar de rol van 
vervolggaranties. Die neutrale studie berust op twee 
bevragingsrondes door de aankoopwaakhond van de 
autosector, die iedere maand 1000 personen bevraagt 
die van plan zijn een auto aan te kopen of die stap kort 
voordien ook daadwerkelijk hebben gezet. Uit de resul-
taten blijkt voor het eerst dat verlengde garanties niet al-
leen de klantenbinding met 29 % doen toenemen, maar 
ook de belangstelling bij potentiële kopers van nieuwe 
of tweedehandswagens met respectievelijk 11 of 25 % 
aanscherpen.
Voor we dieper ingaan op de representatieve resultaten, 
laten we u kennismaken met een typische entry-level-
autokoper: hij is 19 jaar, heeft zijn diploma van het se-
cundair onderwijs op zak en is op zoek naar een jonge 
tweedehandswagen. Zijn hart klopt sneller voor een 
Duits premiummerk. Omdat hij het met een vast bedrag 
per maand moet stellen en zich tegen onvoorziene repa-
ratiekosten wil indekken, voelt de aankomende student 
zich aangetrokken tot een gecertificeerde tweedehands-
wagen van een dealer uit zijn buurt. Tijdens het daarop-
volgende verkoopgesprek overtuigt de verkoper hem 
dat een diesel van de nieuwste generatie het best bij zijn 
rijprofiel past. Tijdens de aansluitende testrit krijgt de stu-
dent ook alle connected-carfuncties uitgelegd. Omdat 
de verkoper het kooprisico daarmee beperkt en de klant 
het goede gevoel geeft een voertuig aan te schaffen dat 
bij hem past, beslist die voor een jonge tweedehands-
wagen van de dealer.

Wie onder zijn klanten jonge kopers van tweede-
handswagens telt, wint jonge kopers van nieuwe 
auto’s

Om een graantje mee te pikken van het toenemende 
belang van de verkoop van jonge tweedehandswagens, 
worden er steeds vaker acties rond gecertificeerde twee-
dehandswagens opgezet om klanten aan te trekken. 
De dealer die de typische entry-levelkoper van twee-
dehandsauto’s volgt, kan daar garen bij spinnen, want 
de tweedehandsauto is immers heel vaak een opstap. 
Zoals het onderzoek van de Autokäufermonitor uit 2019 
aantoont, verloopt de binding van jonge eigenaars van 
tweedehandswagens almaar beter. Zij zullen immers uit-
groeien tot eigenaars van nieuwe auto’s van hetzelfde 
merk of van auto’s die ze bij dezelfde dealer aankopen. 
Zo stellen we bij de verschillende automerken een sterke 
correlatie vast tussen de leeftijd van de klanten van twee-
dehandsvoertuigen en van zij die een nieuwe auto aan-
kochten. Daarbij is een beslissende rol weggelegd voor 
gecertificeerde programma’s van tweedehandswagens 
met verlengde garanties. Ze staan immers garant voor 
betrouwbare kwaliteit en een vast maandelijks bedrag.

'Verwachtte u het aanbod van een garantie voor nieuwe auto's/occasions?'
'Heeft de dealer u een garantie voor nieuwe auto's/occasions aangeboden?'
'Heeft u een garantie voor nieuwe auto's/occasions aangeschaft als onderdeel 
van uw huidige autoaankoop?'

GARANTIE: VERWACHTING, AANBOD EN AFSLUITING

61 %

61 %

51 %

51 %

41 %

28 %

Verwachting van een garantie 
voor nieuwe auto's/occasions 

Aanbod van een garantie 
voor nieuwe auto's/occasions

Afsluiting van een garantie 
voor nieuwe auto's/occasions

AFBEELDING 1

OccasionsNieuwe auto's
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33 % ‘lost deals’ bij verlengde garanties voor 
nieuwe auto’s

Verplaatsen we ons in de wereld van de door ons be-
vraagde 2.041 kopers van een auto, dan blijkt 61 % van 
de kopers van een nieuw voertuig warm te lopen voor 
de aangeboden verlengde garantie. Slechts 28 % van 
hen sluit uiteindelijk ook daadwerkelijk een verlengde 
garantie voor nieuwe wagens af (afb.1). Het potentieel 
aan niet verwezenlijkte garanties, of ‘lost deals’, komt 
daarmee uit op 33 %! Dat het beslist de moeite loont om 
deze ‘lost deals’ terug te dringen door garanties actief 
te gaan aanbieden, blijkt uit de enorme effecten die de 
voorgestelde verlengde garanties hebben bij klanten als 
ze een dealer moeten aanbevelen. 68 % van de klanten 
die een nieuwe wagen kocht en die het voorstel kregen 
om een verlengde garantie te sluiten, beveelt de desbe-
treffende dealer aan; bij klanten die niet het voorstel kre-
gen om een verlengde garantie te sluiten, bedraagt dat 
percentage slechts 49 % (afb. 2). Klanten waarderen en 
honoreren verlengde garanties voor nieuwe wagens dui-
delijk als een gebaar van vertrouwen. Significant is ook 
de uitwerking van een verlengde garantie voor nieuwe 
wagens op de binding aan de werkplaats van het merk: 
terwijl klanten die een nieuwe wagen kochten en geen 
verlengde garantie aangeboden kregen in 68 % van de 
gevallen naar de werkplaats trokken van de dealer waar 
ze de auto kochten, lag dit aandeel bij klanten die een 
dergelijk aanbod wel kregen met 76 % een stuk hoger 
(afb. 3).

20 % ‘lost deals’ bij garanties voor tweedehands-
wagens (TW)

Van de ondervraagde kopers van tweedehandswagens 
verwacht 61 % een TW-garantie, maar slechts 41 % sluit er 
ook daadwerkelijk een af. Daardoor loopt het potentieel 
bij klanten van tweedehandswagens die wel belangstel-
ling hebben voor een TW-garantie, maar er geen aange-
boden krijgen, op tot 20 %. Die marge aanboren wordt 
in klinkklare munt vergoed, omdat TW-garanties de klant 
nog sterker binden aan de dealer dan verlengde garan-
ties voor nieuwe wagens. De betreffende resultaten van 

onze studie spreken voor zich: klanten die geen TW-ga-
rantie aangeboden krijgen, bevelen de respectieve dea-
ler slechts in 26 % van de gevallen aan. Bij klanten van 
tweedehandswagens die wel een garantie aangeboden 
kregen, ligt dat aantal significant hoger en wel op 55 %! 
De verkoop van TW-garanties doet de klantenbinding 
daardoor stijgen met een fraaie 29 %. Omdat klantgerich-
te service in de werkplaats een drijfveer is voor de verdere 
verkoop, is het ook belangrijk om de huidige klanten van 
tweedehandswagens voor de werkplaats van het merk 
te winnen. Ook op dat vlak doen TW-garanties hun duit 

in het zakje: zij zorgen er immers voor dat de voorkeur 
(38 % tegenover 16 %) uitgaat naar de gespecialiseerde 
werkplaats van de dealer bij wie de tweedehandswagen 
werd gekocht (afb. 3). Uit het onderzoek blijkt dan ook 
duidelijk dat TW-garanties op korte termijn een gunsti-
ge impact hebben op de activiteiten in de werkplaats, 
en de klant ook op lange termijn helpen binden. TW- en 
verlengde garanties binden de klanten niet alleen sterker 
aan de dealer en aan de werkplaats, maar zorgen er ook 
voor dat de bereidheid tot het aankopen van nieuwe, 
tweedehandse of elektrische auto’s toeneemt.

Hoge waarschijnlijkheid van aanbeveling (schaal 9-10)

Gemiddelde kans op een aanbeveling (schaal 7-8)
Lage waarschijnlijkheid van aanbeveling (schaal 0-6)
Geen informatie

AANBEVELING VAN DEALERS NA AANBIEDING VAN EEN GARANTIE VOOR 
NIEUWE AUTO'S/OCCASIONS  

'Hoe groot is de kans dat u de dealer bij wie u uw auto heeft gekocht, aan een goede 
vriend of vriendin zou aanbevelen?'
Schaal: 0 = helemaal niet waarschijnlijk tot 10 = zeer waarschijnlijk

Waarschijnlijkheid van aanbeveling dealer                     

VERLENGDE GARANTIE 
VOOR NIEUWE AUTO'S ...

GARANTIE VOOR 
OCCASIONS ...

... aangeboden

... niet aangeboden

... aangeboden

... niet aangeboden

68 % 20 % 12 %

49 % 32 % 16 %

55 % 27 % 17 %

26 % 31 % 39 %

AFBEELDING 2

'Waar laat u uw nieuw gekochte auto onderhouden of repareren?'

WERKPLAATSLOYALITEIT OP BASIS VAN AFSLUITING VAN EEN GARANTIE VOOR 
NIEUWE AUTO'S/OCCASIONS

76 %

38 %

17 %

21 %

2 %

9 %

9 %

24 %

0 %

5 %

68 %

16 %

18 %

12 %

4 %

9 %

12 %

51 %

6 %

5 %

Merkgarage van de dealer waar ik 
de auto gekocht heb

Andere garage van het merk

Onafhankelijk garagenetwerk, bv. 
Bosch Car Service of 1,2,3 AutoService

Andere garage

Geen vaste werkplaats/reparatie 
door mijzelf of door kennissen

...werd afgesloten       ...werd niet afgesloten

Garantie voor nieuwe auto's/occasions

AFBEELDING 3

OccasionsNieuwe auto's
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22 % bereidheid tot aankoop van een elektrische 
auto door verlengde garanties

Als we de kwaliteitsbelofte van de verlengde garanties 
voor ogen houden, stellen we vast dat 63 % van de po-
tentiële klanten van tweedehandswagens die ingingen 
op de aangeboden TW-garantie, bereid zijn om tot een 
aankoop over te gaan. Bij de controlegroep ligt dat met 
38 % aanzienlijk lager. Bij nieuwe wagens drijven ver-
lengde garanties de bereidheid tot kopen op tot 50 %, 
tegenover slechts 39 % wanneer er geen garantie werd 
gesloten (afb. 4). De enorme hefboom bij de bereidheid 
tot kopen ligt vooral in het feit dat verlengde garanties 
het uitstellen van de aankoop van een auto wegens 
een (vermeende) te hoge aankoopprijs merkelijk drukt. 
Dat aankopen door verlengde garanties wind in de zei-
len krijgen, kan worden verklaard door de voordelen die 
klanten aan de TW-garanties verbinden. De lijst wordt 
aangevoerd door het gevoel van koopzekerheid (58 %), 
gevolgd door de bescherming tegen onverwachte repa-
ratiekosten (55 %) en het lagere aankooprisico (48 %, afb. 
5). De emoties die met deze voordelen gepaard gaan, 
tonen het argumentatiepotentieel van verlengde garan-
ties. Dit potentieel kan bijvoorbeeld nog verder worden 
opgevoerd als tevreden klanten van nieuwe en tweede-
handsauto’s verslag uitbrengen van hun (emotionele en 
rationele) ervaringen van de verlengde garanties die ze 
afsloten. Daarnaast moeten dealers en verkopers de drie 
aangehaalde topargumenten voor verlengde garanties 
binnen het autobedrijf en tijdens het verkoopgesprek 
actief naar voren schuiven.
Nog een belangrijke relatie blijkt er tussen de verlengde 
garanties en de bereidheid tot aankoop van een elek-
trische auto schuil te gaan. Nog volgens het onderzoek 
geeft 22 % van de potentiële kopers van een nieuwe 
auto aan dat een verlengde garantie hen sneller over de 
streep zou halen om een elektrische auto te kopen (afb. 
6). Actief aangeboden verlengde garanties zouden ook 
de aankoop van elektrische auto’s kunnen versnellen en 
de autobedrijven en automerken ertoe aanzetten om te 
kiezen voor een meer milieuvriendelijke mobiliteit.
Dr. Konrad Weßner
puls Marktforschung GmbH

'Wat is de kans dat u een auto zal kopen?'

KANS OP AANKOOP VAN EEN AUTO 

63 %

50 %

38 %

39 %

...aangeboden ...niet aangeboden

VERLENGDE GARANTIE VOOR 
NIEUWE AUTO'S ...

GARANTIE VOOR 
OCCASIONS ...

AFBEELDING 4

OccasionsNieuwe auto's

OccasionsNieuwe auto's

'Waarom aarzelt u nog steeds om een auto te kopen?'

TOP 3 STRUIKELBLOKKEN BIJ AUTOAANKOOP NA AANBOD VAN EEN GARANTIE 
VOOR NIEUWE AUTOS/OCCASIONS

9 %

38 %

9 %

13 %

36 %

40 %

11 %

7 %

14 %

13 %

Te duur

Ander(e) merk(en) 
op het oog

Wacht op een 
goede aanbieding

Garantie voor nieuwe auto's/occasions

... werd aangeboden     ... werd niet aangeboden

AFBEELDING 6

AFBEELDING 5

50 %
55 %

43 %
58 %

30 %
48 %

30 %
41 %

18 %
20 %

22 %
14 %

Beschermt tegen onverwachte reparatiekosten.

Geeft me een gevoel van veiligheid bij de aankoop van een auto.

Vermindert het risico bij de aankoop van een auto.

Verhoogt de kans dat ik de auto koop.

Zorgt ervoor dat ik minder korting verwacht bij de aankoop van 
de auto.

Verhoogt de kans dat ik kies voor een elektrische auto als de 
batterij in de garantie is inbegrepen.

'Hoe denk u over een garantie voor nieuwe auto's/occasions?'

HOUDING TEN OPZICHTE VAN EEN GARANTIE VOOR 
NIEUWE AUTO'S/OCCASIONS

OccasionsNieuwe auto's

puls Marktforschung GmbH 
Marktonderzoek en aanbevelingen 
 voor de autosector

Al meer dan 25 jaar legt puls zich toe op het 
marktsucces van autobedrijven, automerken,  
financiële instellingen die zich met de auto-
sector inlaten, verzekeringen, toeleveranciers 
en platformen door marktonderzoek binnen 
de sector en de daaruit afgeleide aanbevelin-
gen van maatregelen. Een van de accenten van 
puls ligt op het veiligstellen van en begeleiden 
bij digitale transformatiestrategieën. Met de 
Autokäufermonitor en het ‘AUTOHAUS Online- 
Panel’ biedt puls representatieve trackings bij 
autokopers en -dealers. Geheel in lijn met de 
belofte ‘For better decisions’ bestaat er voor 
puls geen marktonderzoeksproject zonder 
duidelijke key learning en concrete aanbevelin-
gen voor maatregelen. Hierover waakt een 15- 
koppig team met heel veel enthousiasme en 
vakkundigheid.

www.puls-marktforschung.de
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Mevrouw Anna Biesenthal, die eerder als 

chief information officer deel uitmaakte 

van de uitgebreide bedrijfsleiding van 

CarGarantie, werd op 1 juni 2020 door de 

Raad van Toezicht van de specialist in  

garantiewezen en klantenbinding 

opgenomen in het bestuur. Als chief 

operations & IT officer (COO en CIO)  

vormt zij samen met bestuursvoorzitter  

Dr. Marcus Söldner en Wolfgang Bach,  

directeur Financiën en Algemeen  

Beheer, het directieteam van CarGarantie.

NIEUW BESTUURSLID 
Anna Biesenthal benoemd in het bestuur van CarGarantie

In de zomer van 2019 trad Anna Biesenthal vanuit het 
moederbedrijf Gothaer, waar ze aanvankelijk verantwoor-
delijk was voor IT, processen en projectmanagement, 
toe tot het management van CarGarantie. Voorheen be-
kleedde ze binnen Gothaer diverse functies. Zo was ze 
onder meer lid van het directiecomité van Gothaer Polen, 
chief operations officer en chief information officer. Vanaf 
2016 tot haar overstap naar CarGarantie was zij als direc-
teur van Gothaer Systems GmbH verantwoordelijk voor 
de optimalisatie en vernieuwing van de IT-processen en 
-beveiliging. In het directiecomité van CarGarantie zal zij 

zich in het bijzonder toespitsen op de gebieden rond 
IT-transformatie en -operaties, waar zij haar aanzienlijke 
expertise te gelde zal maken. Bij CarGarantie ligt de focus 
van Anna Biesenthal op de voortschrijdende digitalise-
ring van zowel interne als klantgerichte processen, met 
als doel de kwaliteit van de dienstverlening naar een nog 
hoger niveau te tillen. 

CarGarantie wenst haar alvast veel succes toe in 
haar nieuwe functie.

Anna Biesenthal, Chief Operation Officer en Chief Information Officer (COO en CIO)

Dr. Marcus Söldner (bestuursvoorzitter), Anna Biesenthal (COO en CIO) 
en Wolfgang Bach (directeur Financiën en Algemeen Beheer)
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Op donderdag 16 januari 2020 werden in 

München voor de vierde maal de  

topmerken van de autosector bekroond. 

CarGarantie werd uitgeroepen tot  

winnaar in de categorie 'verstrekkers van 

garanties voor tweedehandswagens'.  

Er vielen in niet minder dan  

13 productcategorieën prijzen te winnen.

BEST BRANDS 2020
CarGarantie winnaar binnen de categorie 'garanties voor  
tweedehandswagens'

Sinds 2014 wordt tweejaarlijks nagegaan welke Duitse 
automerken de meeste bekendheid genieten en ook 
het best in de smaak vallen. Voor de 'Best Brands 2020' 
peilde marktonderzoeksbureau puls bij meer dan 500 le-
zers van de bladen AUTOHAUS en asp Auto Service Praxis 
naar imago en bekendheid van ondernemingen binnen 
de sector. De prijsuitreiking vond plaats tijdens de nieuw-
jaarsreceptie van AUTOHAUS op 16 januari 2020.

Het spreekt voor zich dat we heel blij zijn met die er-
kenning. Als bedrijf dat van oudsher waarde hecht aan 
stabiliteit en langetermijnvisie, is het ons hoogste doel 
onze klanten ook op lange termijn tevreden te stellen. 
Dat dit engagement zich vertaalt in die bekroning, is een 
bijzonder grote eer. We feliciteren de andere deelnemers 
voor hun inzet en prestaties en kijken nu alvast uit naar 
de ‘Best Brands 2020’.

Sascha Schüren, hoofd verkoop Duitsland CarGarantie, en Dr. Marcus 
Söldner, bestuursvoorzitter CarGarantie, namen de prijs in ontvangst
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22 SE P TE M BE R  2020

Automotive Nationaal Congres
CarGarantie is silver partner van het Nationaal Automotive 
Congres, dat plaatsvindt op 22 september 2020 in Pathé 
Ede, Nederland. Het thema van het evenement, dat om 
de twee jaar wordt georganiseerd, is ‘2020 Reloaded. 
Rethink. Redesign. Reload’.

8 O K TO BE R  2020

Remarketing Event
CarGarantie is ook partner van het 10e Remarketing 
Event. De jubileumeditie van  het event vindt plaats op 
donderdag 8 oktober in het Postillion Hotel Utrecht te 
Bunnik. Het thema van deze dag is ‘Remarketing van mor-
gen: meer occasions, meer snelheid, meer opbrengst’. Dit 
thema wordt uitgewerkt in de verschillende facetten van 
bedrijfsvoering.  

VO O R S TE LLING

CarGarantie-studie
Op beide evenementen zal Luc Baetens, directeur Car-
Garantie Benelux, de belangrijkste resultaten van de 
studie ‘Betere klantenbinding door verlengde garantie 
voor nieuwe auto’s’ voorstellen en concrete aanbevelin-
gen voor actie geven. De neutrale studie onderzoekt het 
huidige marktpotentieel van verlengde garanties voor 
nieuwe auto’s en garanties voor occasions en toont ook 
het effect van een garantie op de verkoop van voertui-
gen, de naverkoop en op de klantenbinding.

CARGARANTIE ONDERSTEUNT BELANGRIJKE 
EVENEMENTEN IN DE BRANCHE

Hoge waarschijnlijkheid van aanbeveling (schaal 9-10)

Gemiddelde kans op een aanbeveling (schaal 7-8)
Lage waarschijnlijkheid van aanbeveling (schaal 0-6)
Geen informatie

AANBEVELING VAN DEALERS NA AANBIEDING VAN EEN GARANTIE VOOR 
NIEUWE AUTO'S/OCCASIONS  

'Hoe groot is de kans dat u de dealer bij wie u uw auto heeft gekocht, aan een goede 
vriend of vriendin zou aanbevelen?'
Schaal: 0 = helemaal niet waarschijnlijk tot 10 = zeer waarschijnlijk

Waarschijnlijkheid van aanbeveling dealer                     

VERLENGDE GARANTIE 
VOOR NIEUWE AUTO'S ...

GARANTIE VOOR 
OCCASIONS ...

... aangeboden

... niet aangeboden

... aangeboden

... niet aangeboden

68 % 20 % 12 %

49 % 32 % 16 %

55 % 27 % 17 %

26 % 31 % 39 %

AFBEELDING 2

'Wat is de kans dat u een auto zal kopen?'

KANS OP AANKOOP VAN EEN AUTO 

63 %

50 %

38 %

39 %

...aangeboden ...niet aangeboden

VERLENGDE GARANTIE VOOR 
NIEUWE AUTO'S ...

GARANTIE VOOR 
OCCASIONS ...

AFBEELDING 4

OccasionsNieuwe auto's

M van megatrends op vlak van  
mobiliteit
Het McKinsey Center for Future Mobility beschrijft in een 
studie vier megatrends die de komende jaren en decen-
nia bepalend zullen zijn voor de automobielindustrie.

Autonomie : moderne auto’s beschikken over 
steeds meer autonome functies. Uiteindelijk 
doel is de volledig zelfrijdende auto.

Connectiviteit:  met connectiviteit worden de 
permanente verbinding met onlinediensten en 
continue gegevensuitwisseling bedoeld. 

Elektrificatie: elektrificatie is de ontwikkeling 
van de uiteindelijk elektrische auto, waartegen 
fossiele brandstoffen het onderspit delven.

Shared Mobility: Shared Mobility houdt in dat 
voertuigen gemeenschappelijk worden ge-
bruikt.

GARANTIE ABC

De vier trends bezitten niet alleen het potentieel om de 
bouw van auto’s, maar zelfs de handel erin volledig te 
hervormen, want samen met die trends veranderen de 
verwachtingen van de klanten. Bovendien voeden die 
trends elkaar: een grotere autonomie van de voertuigen 
vergemakkelijkt in de toekomst bijvoorbeeld ook het  
autodelen. 
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INTERNATIONALE SAMENWERKINGEN 
ITALIË
Triumph Motorcycles SRL en CarGarantie bevestigen 
hun samenwerking. Met de gemeenschappelijk opge-
zette acties voor tweedehandsmotorfietsen ‘Triumph 
Approved’ en ‘Just Ride’, de verlengde garantie voor 
nieuwe motorfietsen, zijn klanten van het bikemerk vol-
ledig ingedekt tegen reparatiekosten.

SPAN J E
CarGarantie Spanje viert haar tienjarig jubileum. In 
2009 opende CarGarantie haar Spaanse vestiging in  
Valencia. Vandaag werkt CarGarantie in Spanje samen 
met onder andere Mazda, Volvo, Triumph, KTM en  
Harley-Davidson. Daarnaast bestaan er partnerschappen 
met heel veel dealers en dealerverenigingen verspreid 
over het hele land.

D UIT SL AND
Mazda blaast dit jaar 100 kaarsjes uit. Samen met Car-
Garantie, de officiële garantiepartner van Mazda, zet de 
Japanse autoconstructeur hiervoor een heel speciale 
verjaardagsactie op touw: 100 jaar Mazda – 100 maan-
den garantie.

60 jaar Eura Mobil – de camper- en caravanfabrikant 
liet dit jubileum vorig jaar niet onopgemerkt voorbijgaan 
en pakte in samenwerking met CarGarantie uit met een 
schitterende beursactie: wie een Eura Mobilvoertuig 
van modeljaar 2020 aankocht, kreeg er automatisch 60 
maanden garantie bovenop.

T S J EC HIË
CarGarantie is al 20 jaar actief in Tsjechië. De garan-
tieverzekeraar kon de Tsjechische markt overtuigen met 
hoogwaardige garantieprogramma’s op maat van eige-
naars van nieuwe -en tweedehandsvoertuigen of mo-
torfietsen. CarGarantie werkt vandaag in Tsjechië samen 
met tal van invoerders en dealers. 

Ook in Tsjechië vormen Triumph Motorcycles SRL 
en CarGarantie een team. De verlengde garantie voor  
nieuwe motorfietsen ‘2+2=4 years Triumph Warranty’  
behoedt bikers tegen reparatiekosten in heel Europa.

KROATIË
Kroatië viert zijn tienjarig jubileum. In 2010 ging Car-
Garantie haar engagement met de Kroatische markt aan. 
Sindsdien is dat gestaag toegenomen. Kroatië wordt in 
commercieel opzicht opgevolgd vanuit de Oostenrijkse 
vestiging in Wenen.

TRIUMPH 
JUST RIDE
ESTENSIONE DELLA GARANZIA FINO A 4 ANNI
In linea con i primi due anni di garanzia 
contrattuale, questa estensione copre tutte le 
motociclette vendute tramite le Concessionarie 
della Rete Ufficiale di Triumph Motorcycles 
Italia per quanto riguarda i difetti di conformità 
di prodotto fino ad un massimo di ulteriori 24 
mesi dalla data di prima immatricolazione. 

www.triumphmotorcycles.it

Uno o due anni di estensione 
della garanzia 

Attivabile entro i primi 12 mesi
e/o 5.000 km di percorrenza, oppure 
entro i primi 24 mesi e/o 30.000 km 

Rimborso costi di recupero/traino 
della moto fino a massimale

Valida in tutta 
Europa

Requisito per la validità della
garanzia è la regolarità della 

manutenzione della motocicletta

La garanzia è legata alla 
motocicletta, in caso di vendita 

passerà automaticamente 
al nuovo acquirente.

IT
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La tua concessionaria TRIUMPH sarà lieta 

di fornirti tutte le informazioni.

Le condizioni sono da intendersi valide salvo errori di stampa o eventuali modifiche.
IT-AG – 110146.0 – Vers: 02/2020

triumph-usato.it

Un servizio della tua 
 concessionaria TRIUMPH e:

ROADS ARE
MEANT

FOR RIDING.

TRIUMPH APPROVED
Un vero valore aggiunto per la tua moto.

La garanzia che ti viene consegnata al momento  dell‘acquisto 
della tua moto, insieme alla relativa documentazione, 
 rappresenta un grande valore aggiunto:

  La garanzia è la dimostrazione del tuo diritto alla copertura.

  Dimostra i regolari controlli effettuati in officina sulla 
tua moto.

  In caso di rivendita della moto, la garanzia, per la  sua 
durata residua, passerà al nuovo acquirente.

TRIUMPH APPROVED
Valida in tutta Europa.

Esiste modo migliore della moto per godere delle  bellezze del 
nostro continente? Con la garanzia TRIUMPH  APPROVED 
di CarGarantie potrai viaggiare in massima tranquillità 
su tutto il territorio europeo.

TRIUMPH APPROVED
Senza se e senza ma.

Il tuo concessionario si occuperà della riparazione degli 
eventuali guasti e la garanzia TRIUMPH APPROVED di  
CarGarantie provvederà al rimborso. Tutte le pratiche 
verranno gestite direttamente tra CarGarantie e l’officina 
in modo che tu non debba preoccuparti né anticipare nulla.

TRIUMPH APPROVED
Senza burocrazia.

La garanzia TRIUMPH APPROVED di CarGarantie è un 
programma di CG Car-Garantie Versicherungs-AG, da 
quasi 50 anni uno dei più rinomati assicuratori e pro-
vider specializzati in Europa. Il tuo concessionario sarà 
lieto di fornirti ogni informazione in merito e, in caso di 
guasto, si occuperà, insieme agli esperti di CarGarantie, 
di garantire una rapida e semplice gestione della pratica.

Met Eura Mobil en CarGarantie rijdt de koper 60 maanden beschermd tegen reparatiekosten
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Due mondi: cruscotto della Mercedes-Benz 170 S Cabrio (1950), studio del cruscotto della Mercedes-Benz Classe A (2018)

SCHADETELEGRAM

0
Motor defect
 

Schade treedt 1.399 dagen en 63.941 km na het 
sluiten van de garantieovereenkomst op.
Regeling volgens de garantie: 100 procent  
terugbetaling van de loonkosten en 80 procent 
van de materiaalkosten. Totaal: € 6.008,42.

 

Deurslot stuk
 

Schade treedt 78 dagen en 6.373 km na het 
sluiten van de garantieovereenkomst op.
Regeling volgens de garantie: 100 procent  
terugbetaling van de loon- en materiaalkos-
ten. Totaal: € 168,23.

 

Defect aan de versnellingsbak
 

Schade treedt 294 dagen en 22.774 km na het 
sluiten van de garantieovereenkomst op.
Regeling volgens de garantie: 100 procent  
terugbetaling van de loonkosten en 50 procent 
van de materiaalkosten. Totaal: € 2.646,86.

 

Lekkende radiator
 

Schade treedt 360 dagen en 7.963 km na het 
sluiten van de garantieovereenkomst op.
Regeling volgens de garantie: 100 procent 
terugbetaling van de loonkosten en 60 procent 
van de materiaalkosten. Totaal: € 759,05.

 

Hoofdremcilinder stuk
 

Schade treedt 1.269 dagen en 55.368 km na het 
sluiten van de garantieovereenkomst op.
Regeling volgens de garantie: 100 procent  
terugbetaling van de loonkosten en 90 procent 
van de materiaalkosten. Totaal: € 2.362,38.

 

7.000
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NIEUWS EN EVENEMENTEN
CarGarantie ter plaatse 2019/2020

NE D E R L AND
Automotive Dealerholding seminarie   
19 november 2019
CarGarantie werkte mee aan de totstandkoming van het 
Automotive Dealerholding seminarie. Centraal thema 
was ‘Click, pick and get it quick!’. Op de spreekstoel na-
men Kevin Fruye, hoofd e-commerce bij Jeff Wyler Auto-
motive, en wetenschapsjournalist Diederik Jekel plaats. 
De gelegenheid werd te baat genomen om de nieuwste 
top 60 van de Automotive Dealer Holding voor te stellen.

FRANKRIJK
Auto Infos Customer Experience   
10 december 2019
Tijdens de nocturne, die door meer dan 150 gasten uit de 
autosector werd bijgewoond, werden constructeurs en 
dealerverenigingen bekroond. Er werden prijzen uitge-
reikt in verschillende categorieën zoals ‘Beste program-
ma voor tweedehandswagens’ of ‘Beste sociale media’. 
Gil Warembourg (directeur Frankrijk) vertegenwoordigde 
CarGarantie en mocht de prijzen overhandigen.

SPAN J E
FACONAUTO 2020   
5 en 6 februari 2020
Faconauto in Madrid is een van de belangrijkste evene-
menten van de auto-industrie in Spanje en vindt jaarlijks 
plaats. CarGarantie trad op als zilveren sponsor van het 
evenement. De verzekeraar informeerde belangstellende 
bezoekers tijdens de twee congresdagen over de pro-
ducten en diensten van de onderneming.

D UIT SL AND
16e puls Automobilcongres 
11 maart 2020
Het 16e congres van de automobielsector – een initiatief 
van puls – focuste op nieuwe strategieën in de samen-
werking van automerken, dealers, financiële instellingen 
en platformen. Tijdens de powertalk met Sascha Schüren,  
hoofd van de CG-verkoopafdeling, werden de resultaten 
voorgesteld van de puls-studie ‘Klantenbinding via ver-
lengde garanties’ die CarGarantie liet uitvoeren. Daaruit 
bleek hoe autodealers en constructeurs hun aanbod op 
maat van de klanten kunnen afstemmen om klanten te 
binden.

Het Spaanse CarGarantie verkoopteam was blij met de succesvolle beurs 

V. l.: Maikel Simonis, sales manager CG Nederland, en Luc Baetens, Directeur CG Benelux

Sascha Schüren nam deel aan de powertalk rond het thema klantenbinding
V.l.n.r.: Jürgen Papadopoulos (Papadopoulos Associates), Sascha Schüren (CarGarantie), Hermann Frohnhaus (BDK), Marcel Greiner (PS Union), Konrad Weßner (puls), 
Wilfried Wilhelm Anclam (Autoland) en Prof. Hannes Brachat (Autohaus)
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OOK IN DEZE MOEILIJKE TIJDEN ZORGT  
CARGARANTIE VOOR DE NODIGE ONDER- 
STEUNING EN STAAT U ALS PARTNER TERZIJDE.  

Laten we de tijd die voor ons ligt samen nuttig gebruiken om de toekomst 
voor te bereiden en blijf gezond!

CG CAR-GARANTIE  
VERSICHERUNGS-AG

TEL 076 200 30 01
www.cargarantie.nl 

TEL 03 287 76 10
www.cargarantie.be


