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Top 10 dealerholding maakt onderhoudshistorie transparant

AutohaagZeeuw groep omarmt 100% onderhouden-label

Per 1 januari 2018 is Autohaag Zeeuw deelnemer van het 100% onderhouden label.
Jan Hofstede (Financieel directeur Autohaag Zeeuw) en Anton Pluim (stichting
100% onderhouden) beklonken dit onlangs met een handdruk. Alle 18 verkoopvestigingen gaan met het nieuwe weblabel adverteren bij de occasions. Voor autokopers heeft dit label meerwaarde omdat een volledig onderhouden auto hierdoor
direct herkenbaar is.
Ervaring
De Ford & Kia vestiging in Leiderdorp werkt al langer met dit label. De ccasionmanager merkt in de praktijk dat het label helpt bij de onderbouwing van een hogere
prijs en ook helpt in de onderhandeling om die prijs vast te houden.
Wat is 100% onderhouden?
De stichting 100% onderhouden zet zich in voor transparantie van gepleegd autoonderhoud en wordt hierin gesteund door ANWB en BOVAG. Het kwaliteitslabel
100% onderhouden is voor deelnemers aan te vinken bij het adverteren van een
auto en is qua opzet vergelijkbaar met het NAP-weblabel. Autokopers hechten veel
waarde aan deze informatie. Uit eerder uitgevoerd onderzoek bleek dat autokopers
gemiddeld bijna duizend euro méér willen betalen als de auto een aantoonbare en
kloppende onderhoudshistorie heeft. Meer informatie is te vinden op
www.100procentonderhouden.nl
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. ANWB en BOVAG onderschrijven de doelstelling van de stichting 100% onderhouden.
Over AutohaagZeeuw
Top-10 dealerholding Autohaag Zeeuw is een toonaangevende organisatie op het gebied van mobiliteit. Autohaag Zeeuw vertegenwoordigt de merken Renault, Dacia, Kia en Ford, voor zowel nieuwe
als gebruikte personen-en bedrijfswagens. Met 19 moderne panden, diverse merken en vele nevenactiviteiten staat Autohaag Zeeuw te allen tijde klaar om de klanten optimale service te verlenen.
Meer info: www.100procentonderhouden.nl / woordvoerder Anton W. Pluim +31-622555751
Bijlage: Foto, links: Jan Hofstede (Fin. Directeur AutohaagZeeuw), rechts: Anton Pluim (stichting
100% onderhouden)
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