Wat heeft u als onafhankelijk
autobedrijf aan BOVAG?
Een vraag die regelmatig aan BOVAG gesteld wordt. In dit document vindt u een zo compleet mogelijke
opsomming van alles wat BOVAG exclusief voor haar leden beschikbaar heeft. Doe er uw voordeel mee!

ZIJ STAAN ALTIJD VOOR U KLAAR
Ledenportaal 24/7: mijn.bovag.nl

BOVAG BIJEENKOMSTEN
Kijk voor een actueel overzicht van alle BOVAG-leden
bijeenkomsten op mijn.bovag.nl/evenementen

Ledenadvies: (gratis) beantwoordt uw vragen over cao en

personeel, algemeen juridisch, arbo en veiligheid, milieu,
fiscaal, vastgoed en veel meer. mijn.bovag.nl/ledenadvies

CORONA

Bemiddeling: (gratis) heeft u onenigheid met een klant?

De BOVAG-bemiddelaars kunnen helpen.
mijn.bovag.nl/hulpbijklachten

Van hulpmiddelen vanuit de overheid tot wat u zelf kunt doen;
alles over het coronavirus vindt u op mijn.bovag.nl/corona

mijn.bovag.nl: het online ondernemersplatform voor BOVAG-
mijn.bovag.nl

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 Ledenwinkel: bespaar op uw inkoopkosten voor

Tijdens kantooruren maandag tot en met vrijdag

energie, telefonie en ledverlichting. Of bestel artikelen voor
uw werkplaats, showroom of kantoor. bovagledenwinkel.nl

(030) 659 53 00
BOVAGhuis: Kosterijland 15, 3981 AJ Bunnik
ACCOUNTADVISEUR
Uw accountadviseur 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 accountadviseurs op:

DIRECTE KORTING

BOVAG Verzekeringen: alle medewerkers van BOVAG-bedrijven (en hun gezin) komen in aanmerking voor 20% korting op
alle BOVAG-verzekeringsproducten. bovagautoverzekering.nl
Bovemij: als BOVAG-lid krijgt u mogelijk korting op de
bedrijfsverzekeringen. bovemij.nl
Buma/Sena/Videma: 15% extra BOVAG-korting op uw
afdracht voor muziek en beeld. mijn.bovag.nl/auteursrechten

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

BEDRIJFSVOERING

VERKOOP EN ONDERHOUD

Stoppen of Doorgaan: een goede bedrijfsoverdracht neemt
5 jaar in beslag. Tijdig beginnen is dus vereist.

BOVAG Garantie bij verkoop: met het digitale garantiebewijs
en bijbehorende garantievoorwaarden kunt u uw klant een
document meegeven als ‘bewijs’ voor BOVAG Garantie.

mijn.bovag.nl/stoppenofdoorgaan

mijn.bovag.nl/bovaggarantiebewijs
BOVAG-matchmaking: brengt, in een besloten omgeving en
Algemene voorwaarden particulier: met de BOVAG-voor-

exclusief voor BOVAG-leden, vraag en aanbod samen van zowel
aankoop als verkoop van bedrijven. mijn.bovag.nl/matchmaking

waarden weet uw klant precies waar hij aan toe is. Ze zijn
opgeschreven in begrijpelijke taal en voldoen aan de meest
actuele wetgeving.

Rechtshulp: bij Bovemij kunt u tegen een scherp tarief rechtshulp krijgen. bovemij.nl/rechtshulp

mijn.bovag.nl/algemene-voorwaarden-auto-particulier

Formuleonderzoek Garagebedrijven (ROSA): analyse van de

Algemene voorwaarden zakelijk: met de BOVAG-voorwaar-

verschillende garageformules en de ervaringen van leden zelf.

den speciaal voor zakelijke transacties worden de rechten en
plichten van u en uw klant goed vastgelegd.

mijn.bovag.nl/rosa

mijn.bovag.nl/algemene-voorwaarden-auto-zakelijk
BOVAG Bedrijfsadvies: onze bedrijfsadviseurs geven advies

op maat afgestemd op uw situatie. Ze helpen bij strategievraagstukken, financiële kwesties of coaching bij problemen.
Gratis intakegesprek. mijn.bovag.nl/bedrijfsadvies
Privacywet/BOVAG Privacytool: waar moet uw bedrijf

aan voldoen volgens de Algemene Verordening Gegevens
bescherming? mijn.bovag.nl/privacy

P&O
Personeelszaken/cao: alle informatie voor uw personeelsen salarisadministratie. mijn.bovag.nl/dossiers (onderwerp
personeel)

(ONLINE)MARKETING & COMMUNICATIE
BOVAG-keurmerk: 9 van de 10 consumenten kent het

BOVAG-keurmerk. En voor ruim 8 van de 10 is het BOVAGlogo van doorslaggevende betekenis voor het kiezen van een
geschikt adres. mijn.bovag.nl/bovagkeurmerk

Voorbeeld arbeidsovereenkomsten: alle beschikbare
eHerkenning: BOVAG heeft een dienst voor zijn leden

waarbij de aanvraag van eHerkenning in één dag kan worden
geregeld. mijn.bovag.nl (zoekterm eHerkenning)

arbeidsovereenkomsten voor BOVAG-leden, inclusief
handlboek functie-indelingen en salaristabellen.

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

mijn.bovag.nl/nieuwemedewerker

denkvooruitdenkdigitaal.nl

Elena: Een lijst waarop BOVAG bestuurders registreert

BOVAG-werkgeverscoach: (gratis) hoe krijg ik in de huidige

BOVAG-promotiemateriaal: wat komt er kijken bij het organi-

wanneer er bijvoorbeeld sprake is van diefstal of wanbetaling.
Raadpleeg Elena voordat u een voertuig meegeeft of waarschuw uw collega’s door uw eigen gevallen te registreren.
Elena is AVG-proof. mijn.bovag.nl/elena

veranderingen mijn personeel mee? De werkgeverscoach
zoekt samen met werkgevers of medewerkers naar antwoorden op uiteenlopende vragen over bedrijf en werk.
mijn.bovag.nl/bovagwerkgeverscoach

seren van een event? BOVAG heeft een handige handleiding
en checklist voor u. Vraag ook kosteloos promotie- of sponsormateriaal aan wat u tijdens een (sport)evenement kunt
gebruiken. mijn.bovag.nl/event

PMT pensioenconsulent: voor werkgevers van wie de werk-

Onafhankelijk Autobedrijf van het Jaar: jaarlijks kiest een

nemers via PMT pensioen opbouwen, heeft BOVAG een eigen
pensioenconsulent. Deze komt kosteloos bij uw bedrijf langs
om uw vragen over de pensioenregeling van PMT te beantwoorden. mijn.bovag.nl/pmt

onafhankelijke jury het onafhankelijk autobedrijf van het jaar,
dé ultieme gelegenheid om uw bedrijf in de kijker te spelen of
om juist te leren van deelnemende bedrijven.

ViaBOVAG.nl: dé occasionsite voor en door BOVAG-bedrij-

ven. Voor u als ondernemer is viaBOVAG.nl een strategisch
distributiekanaal waar u direct in contact komt en blijft met
klanten. Lees meer over de voordelen, spelregels en hoe u
instapt op mijn.bovag.nl/viabovag
100% Onderhouden: Dit kwaliteitslabel maakt duidelijk aan
een autokoper dat een auto alle belangrijke onderhoudsbeurten op tijd heeft gehad. BOVAG steunt het doel van 100%
onderhouden. mijn.bovag.nl/100procentonderhouden
Digitaal Service Register: Steeds meer merken stappen over
van een papieren onderhoudsboekje naar een digitaal register. Als deelnemer van 100% onderhouden krijg je gratis toegang tot unieke handleidingen waarmee het raadplegen van
het Digitaal Service Register van de meeste merken een stuk
eenvoudiger wordt.
100procentonderhouden.nl/digitaal-service-register

VASTGOED
Hulp bij vastgoed: BOVAG ondersteunt zijn leden met tips en
adviezen over vastgoed of het wijzigen van een bestemmingsplan. mijn.bovag.nl/vastgoed
Energiebesparing: voor elke ondernemer die op jaarbasis

meer dan 50.000 kWH stroom of 25.000 m3 gas verbruikt,
geldt de informatieplicht energiebesparende maatregelen.
Daar komt heel wat bij kijken. BOVAG helpt u om dat op
een goede manier te doen. mijn.bovag.nl/energiebesparing

standaardformulieren waaronder een koopovereenkomst,
offerteformulier, proefritformulier etc. die u van uw eigen informatie kunt voorzien. Handig én juridisch gecheckt.
mijn.bovag.nl/downloads

Werken aan werkgeverschap: BOVAG, Innovam en OOMT

bieden (veelal gratis) trainingen, coaching en praktische tools
die je ondersteunen bij goed werkgeverschap. Kijk voor het
totaalaanbod op werkenaanwerkgeverschap.nl

WERKPLAATS

HET BOVAGHUIS

Quickscan werkplaatsefficiency: wat kan beter in uw werk-

BELANGENBEHARTIGING

plaats? Check het met de gratis online quickscan.

Het BOVAGhuis in Bunnik is het huis van alle leden van

mijn.bovag.nl/quickscanwerkplaats

BOVAG. U bent van harte welkom voor een kop koffie en u
kunt kosteloos gebruik maken van het mooie lichte atrium als
u met een collega wil afspreken, even een werkplek nodig
heeft of voor een kop koffie of een broodje onderweg.
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/vergaderen

Auto’s de Baas: de online plek waar u alles vindt over origi-

Duurzaam. Energie. Besparen (DEB): met input van BOVAG

ontwikkelde MKB-Nederland een, voor BOVAG-leden, gratis
online ondersteuningstool voor de uitvoering van energie
besparende maatregelen. Het geeft weer welke energie
besparende maatregelen je kunt nemen, wat het kost, de
verwachte opbrengst, erkende uitvoerders in de regio en alle
subsidiemogelijkheden. mijn.bovag.nl/deb

mijn.bovag.nl/onafhankelijkautobedrijfvanhetjaar

Digitale Formulieren: BOVAG ontwikkelde tal van handige

BOVAG is zeer actief op belangrijke dossiers – zoals het
behoud van het APK-systeem en het tegengaan van afschermen van data. We maken een vuist in de samenwerking met
garageformules en daarnaast is BOVAG directe gesprekspartner van de Belastingdienst en van RDW.
mijn.bovag.nl/lobby-oab

nele fabrikantendata; de betekenis van begrippen als digitale
service registratie en Pass Thru, kies de beste oplossing voor
uw bedrijf, ervaringen en tips van collega-ondernemers en
een handig stappenplan om zelf aan de slag te gaan.
mijn.bovag.nl/autosdebaas

WIE IS ACCOUNTADVISEUR IN UW REGIO EN HOE KUNT U HEM BEREIKEN?
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Mobiel 06 13 95 60 09
Email maertenboenders@bovag.nl
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Mobiel 06 22 19 62 35
Email josovermars@bovag.nl
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Remco van Rijn
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Mobiel 06 20 05 32 50
Email remcovanrijn@bovag.nl
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Stefan Niesink
Mobiel 06 13 98 46 33
Email stefanniesink@bovag.nl
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Maarten van Hoof
Mobiel 06 22 39 14 32
Email maartenvanhoof@bovag.nl

60

61
63

64

62

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD
ONDERNEMEN
Erkend Duurzaam: Erkend Duurzaam is hét duurzaamheidsprogramma voor de mobiliteitsbranche. Het biedt u als ondernemer verschillende diensten om met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen aan de slag te gaan.
erkendduurzaam.nl
Goed Bezig: onafhankelijke autobedrijven doneren op vrijwil-

lige basis een bijdrage van €0.50 excl. btw per apk. U kunt zelf
MVO-projecten aandragen waarvoor u (financiële) ondersteuning wilt hebben. Of u kunt bijdragen aan de doelstelling van
BOVAG en de Hartstichting om meer AED’s in Nederland te
plaatsen. mijn.bovag.nl/goedbezig

FEITEN EN CIJFERS
Een greep uit de onderzoeken die BOVAG deed of initieerde.
Vul onderstaande zoektermen in op mijn.bovag.nl om het
onderzoek te bekijken. Of ga voor de meest actuele markt
informatie van verkoopcijfers, conjunctuurpeilingen en
Mobiliteit in Cijfers naar mijn.bovag.nl/marktinformatie
Mobiliteitsretail 2030
Customer Journey Aankoop Auto
Aftersales 2021: groei in een veranderende markt
Impact EV op Aftersales
BOVAG Brede Brandstofvisie
Effect van ADAS op schadeherstel, onderhoud en reparatie

AED daar red je levens mee: BOVAG-leden kunnen tegen

een gereduceerd tarief een AED aanschaffen (incl. service en
onderhoud). Als u meedoet aan de APK-actie krijgt u van de
stichting Goed Bezig 50% van uw investering voor het plaatsen van deze AED terug. mijn.bovag.nl/aed

LET OP
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.

