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Grootste autoportaal transparant met 100% onderhouden-auto’s
De combinatie van AutoScout24/Auto Trader biedt, als grootste onlineportal voor gebruikte en nieuwe
auto’s in Nederland, de zoekmogelijkheid om alle 100% onderhouden-auto’s te kunnen selecteren.
AutoScout24/Auto Trader werkt hiervoor samen met de Stichting 100% onderhouden. Autokopers kunnen
hierdoor nog makkelijker een volledig onderhouden auto vinden. Uit onderzoek blijkt dat dit een
belangrijk zoekcriterium is om de onzekerheid rond de aankoop van een auto te verminderen.
Het kwaliteitslabel 100% onderhouden is relatief nieuw en qua opzet vergelijkbaar met het kilometerkeurmerk
Nationale Autopas. Het is te herkennen aan het speciale weblabel bij de advertentie en bij de auto in de
showroom. De doelstellingen van Stichting 100% onderhouden worden gesteund door ANWB en BOVAG.
Goed onderhouden droomauto
AutoScout24 biedt het grootste online-aanbod van gebruikte auto’s in Europa. Hierbij kunnen autokopers zoeken
in het aanbod van Nederlandse autobedrijven en van circa 50.000 autobedrijven in heel Europa. Of zij nu een
nieuwe auto of tweedehandsauto zoeken, een milieuvriendelijke stadsauto of een sportieve auto, bij AutoScout24
kunnen autokopers snel, eenvoudig en stressvrij de droomauto vinden. Dit zoeken kan nu nog gerichter met de
zoekfunctie 100% onderhouden. Als dit tijdens het zoeken aangevinkt wordt, krijgen autokopers het aanbod te
zien van alle volledig onderhouden auto’s die door deelnemers van dit onafhankelijke kwaliteitslabel aangeboden
worden.
Samenwerking 100% onderhouden en AutoScout24
AutoScout24 directeur Jurgen Vugts is blij met de extra waarde die hiermee geboden wordt: “Autokopers willen
steeds meer informatie over de herkomst van hun droomauto. Het 100% onderhouden-label sluit goed aan bij
deze wens”.
Anton Pluim van Stichting 100% onderhouden is blij met de samenwerking: “De grootste online-aanbieder van
gebruikte auto’s kiest hiermee voor transparantie en dit is een belangrijke stap om consumenten die een andere
auto zoeken te bereiken met voorlichting over goed onderhoud”.
Autokopers hechten waarde aan onderhoudsverleden
Autokopers hechten veel waarde aan informatie over het onderhoudsverleden van een auto, zo blijkt uit recent
onderzoek van de Stichting 100% onderhouden. Een volledig onderhouden auto met een transparante historie
heeft ten opzichte van eenzelfde auto zonder historie gemiddeld 972 euro meer waarde voor een autokoper. Bij
de meeste geadverteerde auto’s is deze informatie nog niet of nauwelijks te vinden. Om het label te mogen
voeren, moet een auto tijdens de hele levensduur tijdig en volgens de voorschriften van de fabrikant zijn
onderhouden.
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Over AutoScout24.nl
AutoScout24 is het grootste Europese automotive digitale advertentieplatform. De online occasionportal helpt
consumenten om snel, eenvoudig en zonder stress hun droomauto te vinden. Op AutoScout24 staan advertenties
voor gebruikte en nieuwe auto’s van autobedrijven en particulieren.
Daarbij biedt AutoScout24 advertentieruimte, zoals display advertising en het verkrijgen van leads aan bedrijven
in de automotivesector en toeleveranciers. AutoScout24 is de nummer één van Nederland en biedt met het
grootste aanbod de meeste keuze voor de consument.
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AutoScout24 is onderdeel van de Scout24 Group, die toonaangevende digitale portals in onroerend goed en de
automotivesector exploiteert in Nederland, Duitsland en andere geselecteerde landen.
Sinds 1 februari 2016 is de Scout24 Group ook eigenaar van Auto Trader. Met gezamenlijk meer dan 9 miljoen
bezoeken op de twee online platforms AutoScout24.nl en AutoTrader.nl is AutoScout24 marktleider in de
Nederlandse online auto aan- en verkoopmarkt. Meer informatie is beschikbaar op www.autoscout24.nl
Over Stichting 100% onderhouden
De stichting 100% onderhouden zet zich in om de transparantie, veiligheid en duurzaamheid in relatie tot goed
auto-onderhoud te bevorderen. De stichting is initiatiefnemer van een kwaliteitslabel naar het voorbeeld van
Nationale Autopas, waaraan autokopers kunnen zien dat een auto een aantoonbare gecontroleerde
onderhoudshistorie heeft. ANWB en BOVAG onderschrijven de doelstellingen van de stichting 100%
onderhouden.
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