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Wat goed is
komt van ver

Ook in de voetbalwereld moet er veel
worden geïnvesteerd in relaties om
goede deals te kunnen sluiten. Dat ver
telde Gerard Nijkamp, technisch direc
teur bij PEC Zwolle. “Wij huren nu Nico
las Freire, een groot talent van
Manchester City, voor twee jaar. Als hij daarna verkocht wordt,
vangen wij een deel van de transfersom. Dat maakt deze deal
veel interessanter dan de huurdeals die je normaal ziet en die je
alleen kunnen helpen om tijdelijk je selectie op peil te houden of
te versterken. Nu kunnen we de speler langer houden en er geld
aan verdienen. Deze deal konden wij alleen sluiten omdat John
van ‘t Schip (de trainer, red) en ik een goede band hebben opge
bouwd met het moederbedrijf van Manchester City.”

> Ter afsluiting van het event werd er
gebarbecued. De runner-up van RTL’s Grill
master heeft van zijn hobby – met succes –
zijn beroep gemaakt.

Gegijzeld

In het streven naar vergroening wordt de
hele industrie gegijzeld door de maxi
mumsnelheid in Duitsland, stelt Auto
motive-columnist Wim Oude Weernink.
“Alles moet zo ontwikkeld worden dat
ook bij 170 of 180 kilometer per uur de
auto nog goed rijdt. Dat kost miljarden
euro’s. Bij een maximumsnelheid van 130 zouden fabrikanten
daar enorm op kunnen besparen en dat geld in andere zaken
steken.” Erg hoopvol dat de situatie in Duitsland snel verandert,
is hij niet. “Zelfs hierover praten is taboe. Opvallend is dat zelfs
de Groenen in Duitsland die niet openlijk bepleiten.”
Het Nationale Import- en exportcongres is mogelijk gemaakt door:

Bom onder
Bovag-
garantie
Sinds jaar en dag voelen kopers van gebruikte auto’s zich met
het Bovag-garantiebewijs goed beschermd tegen oplichting
en verborgen gebreken. In hun ogen staat Bovag voor zekerheid en betrouwbaarheid. Het goudgerande imago van Bovaggarantie is het resultaat van een halve eeuw investeren in een
goede naam. Sinds 1965, het geboortejaar van de Bovag-garantie, heeft de brancheorganisatie beslist niet stilgezeten, maar
met de garantie zelf loopt de organisatie achter de muziek aan.
Want die garantiemarkt is sterk in beweging. Autofabrikanten
eisen productkwaliteit van gecertificeerde gebruikte auto’s.
Consumenten verlangen 100 procent zekerheid en De Nederlandse Bank verscherpt het toezicht op de wettelijke regels.
De Bovag-garantie is wel geëvolueerd: vroeger zat de 6 maanden Bovag-garantie in de consumentenprijs, nu is het vaak
een optie tegen meerprijs. Dat komt doordat de bonafide handel meent occasions exclusief garantie aan te moeten bieden,
als reactie op Beun de Haas, die zijn gebruikte handel - zónder
de kostenverhogende garantie - scherper geprijsd kan aanbieden. Bovag-leden
hebben zich bovendien laten verleiden
om geld te verdienen aan garantie. Kortzichtig en oneigenlijk, want een financiële garantievoorziening is bestemd om
– kostenneutraal voor de vérkoper – de
kóper die recht heeft op reparatie van
verborgen gebreken, tegemoet te komen.
In elk geval heeft de AFM geconcludeerd
dat er sprake is van garantieverzekering, met als gevolg dat het kwaliteitskeurmerk ‘Bovag-garantie’ negatief in de publiciteit is gekomen. Intussen hebben verzekeringsmaatschappijen zich als
hyena’s op Bovag-leden gestort om een poot tussen de deur
te krijgen. Het risico is dat de hechte relatie tussen onafhankelijke autobedrijven en de Bovag op losse schroeven komt te
staan. Het Bovag-bestuur heeft zich veel te laat gerealiseerd
dat de bakens v erzet moesten worden. De kwaliteit van het
Bovag-garantiebewijs is immers de verbindende factor tussen
de gebruikte autokoper en de Bovag Onafhankelijke Autobedrijven. Daarbij is het imago van Bovag-garantie van onschatbare waarde. Als die waarde wegvalt, heeft een aantal van
deze leden niets meer te zoeken bij de Bovag. Deze negatieve
publiciteit heeft het fundament onder de Bovag beschadigd en
het imago aangetast. Door traag bestuurlijk handelen komt het
bestaansrecht van de Bovag onder druk te staan.
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Het bestaans
recht van
Bovag komt
onder druk te
staan.

Arjen de Jong, voormalig CEO BMW Group nederland,
senior advisor boyden global executive search,
Arjenwdejong@gmail.com
automotive / 20 OKTOber 2017

