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Volledige onderhoudshistorie blijkt waardevol voor autokoper

Kloppende onderhoudshistorie duizend euro waard
Autokopers zijn bereid bijna duizend euro meer te betalen voor een auto als
deze een aantoonbaar volledige onderhoudshistorie heeft. Dat blijkt uit onderzoek van de stichting 100% onderhouden.
In dit onderzoek onder 2.900 auto-eigenaren, uitgevoerd door marktonderzoeksbureau VMS | Insight zijn de diverse onzekerheden bij aankoop van een auto onderzocht. Het blijkt dat onverwachte reparatiekosten waar men na de aankoop mee te
maken kan krijgen, als grootste risico wordt gezien. Dat risico schat men zelfs hoger in dan het risico van een niet kloppende kilometerstand.
De aankoop van een gebruikte auto is voor veel mensen na hun huis de grootste in
hun privé-leven. Men ziet het als een spannend moment met de nodige risico’s. Anton Pluim, directeur stichting 100% onderhouden, vindt het logisch dat de autokoper dus goed oplet bij de aankoop. “De zaken waar de autokoper goed naar kijkt
zijn uiteraard merk/model, de prijs en de kilometerstand. Direct daarna volgen de
onderhoudshistorie en of het onderhoud volgens fabrieksvoorschrift gedaan is.”
Uit het auto-eigenaren onderzoek blijkt dat men bijna duizend euro (gemiddeld €
972,- om precies te zijn) méér wil betalen voor een auto met een aantoonbare kloppende onderhoudshistorie.
Over Stichting 100% onderhouden
100% onderhouden bevordert goed auto-onderhoud en informeert consumenten over het belang
van goed onderhoud. Het 100% onderhouden label biedt de automobilist transparantie en zekerheid. Zo heeft een 100% onderhouden auto alle belangrijke beurten op tijd en volgens de voorschriften van de fabrikant gekregen.
Stichting 100% ziet toe op het juist gebruik van het label en voert bedrijfscontroles uit. ANWB en
BOVAG onderschrijven de doelstelling van de stichting 100% onderhouden.
Meer info: www.100procentonderhouden.nl / woordvoerder Anton W. Pluim +31-622555751
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