
Kijk voor een actueel overzicht van alle BOVAG-ledenevents 
op: mijn.bovag.nl/evenementenmijn.bovag.nl/evenementen We organiseren jaarlijks bijeen-
komsten speciaal voor rijscholen, maar ook BOVAG-breed zijn 
er diverse evenementen en workshops die we binnen het lid-
maatschap aanbieden en waar u (en/of uw werknemers) naar-
toe kunt.

BOVAG heeft op een rij gezet welke producten en diensten exclusief voor leden beschikbaar zijn.
Van personeelszaken tot marketing. Doe er uw voordeel mee!

Wat heeft u als rijschool aan BOVAG?

BIJEENKOMSTEN

BEDRIJFSVOERING

Stoppen en Doorgaan: een goede bedrijfsoverdracht neemt 
vaak meerdere jaren in beslag. Tijdig beginnen is dus vereist. 
mijn.bovag.nl/stoppenendoorgaanmijn.bovag.nl/stoppenendoorgaan

Rechtshulp: bij Bovemij kunt u tegen een scherp tarief rechts-
hulp krijgen. U wordt bijgestaan door deskundige juristen van 
SRM Rechtsbijstand. bovemij.nl/rechtshulpbovemij.nl/rechtshulp

Ondernemersklankbord (OKB): biedt ondersteuning aan 
ondernemers op het gebied van onder andere innoveren,  
faillissement, reorganiseren en overdragen.  
mijn.bovag.nl/ondernemersklankbordmijn.bovag.nl/ondernemersklankbord

Toekomstcheck: snel inzicht in de financiële positie van uw 
bedrijf. ondernemen.nl/toekomstcheckondernemen.nl/toekomstcheck

ZIJ STAAN ALTIJD VOOR U KLAAR

Ledenadvies: beantwoordt kosteloos al uw vragen over cao 
en personeel, algemeen juridisch, arbo en veiligheid, milieu, 
fiscaal, vastgoed en veel meer. mijn.bovag.nl/ledenadviesmijn.bovag.nl/ledenadvies 

Bemiddeling: heeft u onenigheid met een klant?  
De BOVAG-bemiddelaars helpen u kosteloos.  
mijn.bovag.nl/hulpbijklachtenmijn.bovag.nl/hulpbijklachten

Tijdens kantooruren maandag tot en met vrijdag
 (030) 659 53 00
 BOVAGhuis: Kosterijland 15, 3981 AJ Bunnik

Ledenportaal 24/7: mijn.bovag.nlmijn.bovag.nl

mijn.bovag.nlmijn.bovag.nl: het online ondernemersplatform voor BOVAG- 
leden waar u nieuws, achtergrondverhalen en een scala aan 
praktische informatie vindt. Sommige informatie is exclusief 
voor BOVAG-leden en te bekijken of te downloaden met uw 
inloggegevens.

BOVAG-ADVISEUR
Uw BOVAG-adviseur is hét aanspreekpunt als het gaat om de 
producten en diensten van BOVAG. Maar u kunt hem of haar 
ook benaderen als sparringpartner voor een goed gesprek 
over bijvoorbeeld de toekomst van uw bedrijf.

Kijk voor meer informatie over onze BOVAG-adviseurs op:
mijn.bovag.nl/bovagadviseursrscmijn.bovag.nl/bovagadviseursrsc
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https://bovemij.nl/rechtshulp
https://mijn.bovag.nl/ondernemersklankbord
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 Rapport Roemer
 Mobiliteit in Cijfers (jaarlijkse uitgave)
 BOVAG-brede Brandstofvisie Tankstations 2.0
 Mobiliteitsretail 2030
 Conjunctuurpeiling Rijscholen
 Sturen op Succes

Algemene voorwaarden: met de BOVAG-voorwaarden weet 
uw klant precies waar hij aan toe is. mijn.bovag.nl/voorwaardenmijn.bovag.nl/voorwaarden

BOVAG Digitale Formulieren: handige ‘standaard’ formulie-
ren, zoals een lesovereenkomst, die u van uw eigen informatie 
kunt voorzien. En natuurlijk juridisch gecheckt.
mijn.bovag.nl/digitaleformulierenmijn.bovag.nl/digitaleformulieren

PERSONEELSZAKEN & OVEREENKOMSTENDUURZAAMHEID

(ONLINE)MARKETING & COMMUNICATIE

BEDRIJFSVOERING (VERVOLG)

Personeelszaken/cao: alle informatie voor uw personeels- en 
salarisadministratie. mijn.bovag.nl/dossiersmijn.bovag.nl/dossiers (onderwerp personeel)

Model-arbeidsovereenkomsten: inclusief handleiding functie- 
indelingen en salaristabellen. Alle beschikbare arbeidsovereen-
komsten voor BOVAG-leden. mijn.bovag.nl/nieuwemedewerkermijn.bovag.nl/nieuwemedewerker

BOVAG-werkgeverscoach: hoe krijg ik bij veranderingen mijn 
personeel mee? De werkgeverscoach zoekt samen met werk-
gevers of medewerkers kosteloos naar antwoorden op uiteen-
lopende vragen over bedrijf en werk.  
mijn.bovag.nl/bovagwerkgeverscoachmijn.bovag.nl/bovagwerkgeverscoach

Toeslagentool: bereken eenvoudig toeslagen die van toepas-
sing zijn op overwerk, werken in het weekend en feestdagen. 
mijn.bovag.nl/toeslagentoolmijn.bovag.nl/toeslagentool

RI&E Rijscholen: (gratis) de online branche RI&E, speciaal 
ontwikkeld door en voor BOVAG Rijscholen, helpt u in kaart 
brengen wat de mogelijke werkplek risico’s in uw bedrijf zijn. 
mijn.bovag.nl/rierijscholenmijn.bovag.nl/rierijscholen

BOVAG Energie: op het platform BOVAGenergie.nl vindt u 
praktische informatie om beslissingen op het gebied van  
energie te nemen. Zo vindt u er inzichten en adviezen om de 
energielasten voor uw bedrijf omlaag te brengen, waardoor u 
direct kunt beginnen met geld besparen. Het platform biedt 
kennis, energieadvies, tools en producten en diensten.  
BOVAGenergie.nlBOVAGenergie.nl

Erkend Duurzaam: Erkend Duurzaam is hét duurzaamheids- 
programma voor de mobiliteitsbranche. Het biedt u als onder-
nemer verschillende diensten om met Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen aan de slag te gaan. erkendduurzaam.nlerkendduurzaam.nl

Duurzaam. Energie. Besparen (DEB): voor ondernemers die 
op jaarbasis meer dan 50.000 kWH stroom of 25.000 m3 gas
verbruiken, geldt de informatieplicht energiebesparende maat-
regelen. Voor BOVAG-leden is een gratis online ondersteunings-
tool ontwikkelt voor de uitvoering van deze maatregelen. Het 
geeft onder andere weer welke maatregelen je kunt nemen, 
wat het kost en de verwachte opbrengst. mijn.bovag.nl/debmijn.bovag.nl/deb

BOVAG-keurmerk: 9 van de 10 consumenten kent het 
BOVAG-keurmerk. En voor ruim 8 op de 10 is het BOVAG- 
logo van doorslaggevende betekenis voor het kiezen van een 
geschikt adres. mijn.bovag.nl/bovagkeurmerkmijn.bovag.nl/bovagkeurmerk

Denk vooruit. Denk digitaal: hier vindt u alles over (online) 
marketing inclusief het workshopprogramma.  
denkvooruitdenkdigitaal.nldenkvooruitdenkdigitaal.nl

Handleiding, checklist en diverse BOVAG-promotietools 
voor het organiseren van event:  wat komt er kijken bij het 
organiseren van een event? BOVAG heeft een handige hand-
leiding en checklist voor u. Vraag ook kosteloos promotie- of 
sponsormateriaal aan wat u tijdens een (sport)evenement kun 
gebruiken. mijn.bovag.nl/eventmijn.bovag.nl/event

E–academy: beter online leren ondernemen met de online les-
sen van de E-academy in samenwerking met thuiswinkel.org.  
mijn.bovag.nl/e-academymijn.bovag.nl/e-academy

Communicatietoolkit: een handige set aan communicatietips 
en -middelen om uw BOVAG-lidmaatschap goed zichtbaar te 
maken naar uw klanten en netwerk.  
mijn.bovag.nl/toolkitnieuweledenmijn.bovag.nl/toolkitnieuweleden

Samen Digitaal Veilig: het Platform Samen Digitaal Veilig 
helpt ondernemers om zich beter te beschermen tegen online 
criminaliteit mijn.bovag.nl/samendigitaalveiligmijn.bovag.nl/samendigitaalveilig

Financiering: om te ondernemen heeft u geld nodig. Natuur-
lijk kunt u aankloppen bij uw bank, maar er zijn veel meer 
mogelijkheden. Kijk voor de opties én praktische hulp op 
mijn.bovag.nl/financierenmijn.bovag.nl/financieren

DIRECTE KORTING

BOVAG Ledenwinkel: bespaar op uw inkoopkosten door  
artikelen te bestellen via BOVAG Ledenwinkel voor uw werk-
plaats, showroom of kantoor. bovagledenwinkel.nlbovagledenwinkel.nl

Bovemij: medewerkers van BOVAG-bedrijven (en hun gezin) 
kunnen in aanmerking komen voor korting op alle verzekerings-
producten. En als BOVAG-lid krijgt u korting op de bedrijfs-
verzekeringen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. 
Kijk voor meer informatie op bovemij.nlbovemij.nl.

Buma/Sena/Videma: 15% extra BOVAG-korting op uw 
afdracht voor muziek en beeld. mijn.bovag.nl/auteursrechtenmijn.bovag.nl/auteursrechten

Fraudehelpdesk: gratis hulp wanneer u slachtoffer bent 
geworden van acquisitiefraude. mijn.bovag.nl/acquisitiefraudemijn.bovag.nl/acquisitiefraude

BOVAG-rijscholen krijgen korting op producten en diensten van 
de partners in business van de afdeling, zoals Ford en Bovemij. 
Actuele acties kunt u opvragen via rijscholen@bovag.nlrijscholen@bovag.nl

FEITEN EN CIJFERS
VERKOOP

BELANGENBEHARTIGING

Aan de hand van de BOVAG Ondernemersagenda, waarin 
verschillende thema’s aan bod komen, zet BOVAG zich in voor 
uw belangen. mijn.bovag.nl/ondernemersagendamijn.bovag.nl/ondernemersagenda

BOVAG Rijscholen komt op voor o.a.:
 Professionaliseren Rijscholenbranche
 Bijscholen op uitvoer Roemer
 CCV-reserveringstermijnen
 Fraudebestrijding
 Doorlooptijden gezondheidsverklaringen
 Gelijk speelveld voor rijscholen
 NOI voor de branche

Europese lobby: BOVAG is onderdeel van de EFA, de inter-
nationale koepel van rijscholen. 
 Denk aan nieuwe koepel ANWB & BOVAG

HET BOVAGHUIS

Het BOVAGhuis in Bunnik is het huis van alle leden van BOVAG. 
U bent van harte welkom voor een kop koffie en u kunt koste-
loos gebruik maken van het mooie lichte atrium als u met een 
collega wil afspreken of even een werkplek nodig heeft.  
Uiteraard is vergaderen bij BOVAG ook mogelijk, tegen sterk 
gereduceerd tarief kunt u als BOVAG-lid gebruik maken van 
het vergadercentrum. Kijk voor meer informatie op  
bovag.nl/vergaderenbovag.nl/vergaderen 

VASTGOED

Hulp bij Vastgoed: bestemmingswijzigingen van uw pand? 
BOVAG heeft de nodige kennis en expertise in huis. Voor 
meer informatie: mijn.bovag.nl/vastgoedmijn.bovag.nl/vastgoed

Overzicht regels Bedrijfsruimte (ver)huren: wat voor bedrijfs-
ruimte u ook huurt of verhuurt, er zijn een aantal wetten en 
regels waar elke huurder en verhuurder zich aan moet houden. 
mijn.bovag.nl/bedrijfsruimtehurenmijn.bovag.nl/bedrijfsruimtehuren
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BOVAG ADVISEURS

Frans Bastiaansen

M 06 51 35 50 57
E fransbastiaansen@bovag.nl

Hendri Dierkes

M 06 30 27 81 72
E hendridierkes@bovag.nl

Martine Stolker

M 06 33 04 37 13
E martinestolker@bovag.nl

BOVAG Ledenadvies

T (030) 659 53 00

BOVAG LedenadviesBOVAG LedenadviesBOVAG Ledenadvies

T TT (030) 659 53 00(030) 659 53 00(030) 659 53 00

BOVAG actualiseert deze informatie regelmatig, 
maar de mogelijkheid bestaat dat een onderdeel niet 
meer actueel is. Vraag daarom altijd uw adviseur 
naar de nieuwste versie van dit overzicht.

Versie december 2022

Back on the bike: speciaal voor incidentele motorrijders en 
voor mensen die hun motorrijbewijs al geruime tijd niet hebben 
gebruikt, heeft BOVAG een opfriscursus: BOVAG Back on the 
bike. Als BOVAG-rijschool kunt u deze cursus ook aanbieden. 
Op bovag.nl kunnen consumenten zien welke rijscholen 
BOVAG Back on the bike aanbieden. Wilt u als rijschool ook 
aan de slag met deze cursus? Meld u dan aan door een mail 
te sturen naar rijscholen@bovag.nlrijscholen@bovag.nl. U ontvangt dan ook een 
handige toolkit. mijn.bovag.nl/backonthebikemijn.bovag.nl/backonthebike 

Caravantraining: erop uit trekken met de eigen vouwwagen, 
caravan of camper is nog altijd onverminderd populair in Neder-
land. Deze kampeerders gunnen we een zorgeloze vakantie, 
maar vooral ook een veilige reis. BOVAG Rijscholen en BOVAG 
Caravan- en Camperbedrijven hebben daarom samen de 
BOVAG Caravantraining ontwikkeld. In één dagdeel worden de 
deelnemers aan de hand van praktische en theoretische vaar-
digheden voorbereid op een veilige reis met de caravan. Op 
bovag.nlbovag.nl kunnen consumenten zien welke rijscholen de BOVAG 
Caravantraining aanbieden. Wilt u als rijschool ook aan de slag 
met deze training? Stuur een mail naar rijscholen@bovag.nlrijscholen@bovag.nl.  
U ontvangt dan de handige toolkit. mijn.bovag.nl/caravantrainingmijn.bovag.nl/caravantraining

WIE IS BOVAG-ADVISEUR IN UW REGIO EN HOE KUNT U HEM OF HAAR BEREIKEN?

LET OPOPLEIDINGEN
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