
Directe Korting
BoVAg Ledenwinkel: bespaar op uw inkoopkosten voor 

energie en telefonie. Of bestel artikelen voor uw werkplaats, 

showroom of kantoor. www.bovagledenwinkel.nl

Bovemij: alle medewerkers van BOVAG-bedrijven (en hun 

gezin) komen in aanmerking voor 20% korting op alle  

ver zekeringsproducten. En als BOVAG-lid krijgt u korting  

op de bedrijfsverzekeringen. www.bovemij.nl

Buma/Sena/Videma: 15% extra BOVAG-korting 

op uw afdracht. mijn.bovag.nl/auteursrechten

De Fraudehelpdesk: gratis hulp wanneer u slachtoffer 

bent geworden van acquisitiefraude.  

mijn.bovag.nl/acquisitiefraude

BeDrijFSVoering
Stoppen of Doorgaan: een goede bedrijfsoverdracht 

neemt 5 jaar in beslag. Tijdig beginnen is dus vereist. 

mijn.bovag.nl/stoppenofdoorgaan 

BoVAg Bedrijfsadvies: onze bedrijfsadviseurs kunnen 

u helpen bij strategievraagstukken, coachen bij problemen

of adviseren bij financiële kwesties. gratis intakegesprek.

mijn.bovag.nl/bedrijfsadvies

Bovemij rechtshulp: bij Bovemij kunt u tegen een scherp 

tarief rechtshulp krijgen. www.bovemij.nl/rechtshulp

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 personeels- 

en salarisadministratie. Advies over regelingen die u met uw 

personeel wilt afspreken en toetsing op cao-relevantie.  

mijn.bovag.nl/nieuwemedewerker

Model-arbeidsovereenkomsten: inclusief handleiding 

functie-indelingen en salaristabellen. Alle beschikbare 

arbeidsovereenkomsten voor BOVAG-leden. 

mijn.bovag.nl/nieuwemedewerker

Loopbaancoach: (gratis) hoe krijg ik in de huidige verande-

ringen mijn personeel mee? mijn.bovag.nl/loopbaancoach

PMt-pensioenconsulent: voor werkgevers van wie de werk-

nemers via PMT-pensioen opbouwen, heeft BOVAG een 

eigen PMT-pensioenconsulent. De pensioenconsulent komt 

kosteloos bij uw bedrijf langs om uw vragen over de pensioen-

regeling van PMT te beantwoorden. mijn.bovag.nl/pmt

Quickscan talentbehoud: in vijf minuten in beeld of investe-

ren in talentbehoud lonend is voor uw bedrijf.  

www.talentinbedrijf.nu/basistools-po/talentbehoud

Handige overeenkomsten: bijvoorbeeld uitbestedingsover-

eenkomst, kijk voor meer overeenkomsten op mijn.bovag.nl 

en zoek op overeenkomst.

Arbomobiel: bij 25 of meer werknemers biedt Arbomobiel 

ondersteuning voor onder andere de Branche Risico Inven-

tarisatie en Evaluatie (RI&E). Ook vindt u daar de Arbocatalo-

gus, vol met praktische oplossingen om het veilig werken 

binnen de branche te bevorderen. www.arbomobiel.nl

ooMt: voor informatie over loopbaancoaching, talentontwik-

keling en duurzame inzetbaarheid van jezelf en je medewer-

kers. Ook kunnen individuele medewerkers die zichzelf willen 

doorontwikkelen een beroep doen op financiële ondersteu-

ning van OOMT. mijn.bovag.nl/oomt

truck- en trailerbedrijven
Wat heeft u als truck- en trailerbedrijf aan BoVAg? een vraag die regelmatig aan BoVAg gesteld wordt. 
in dit document vindt u een zo compleet mogelijke opsomming van alles van BoVAg exclusief voor  
haar leden beschikbaar heeft. Doe er uw voordeel mee!

Zij StAAn ALtijD Voor u KLAAr
Ledenportaal 24/7 mijn.bovag.nl

Ledenadvies en Bemiddeling: (gratis) beantwoordt 

uw vragen over cao en personeel, algemeen juridisch, 

arbo en veiligheid, milieu, fiscaal, vastgoed,  

standaard arbeidscontracten en veel meer

mijn.bovag.nl/ledenadvies

tijdens kantooruren maandag tot en met vrijdag 

 (030) 659 53 00 

 BOVAGhuis: Kosterijland 15, 3981 AJ Bunnik

uW AccountADViSeur
tijdens kantooruren maandag tot en met vrijdag  

Kijk voor meer informatie over onze account adviseurs 

op: mijn.bovag.nl/accountadviseurs
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WerKPLAAtS
Laadklepkeurmerk: stelt u in staat om klanten met de 

bekende kwaliteit en gedegenheid van het BOVAG keurmerk 

van service en keuringen te voorzien.  

mijn.bovag.nl/laadklepkeurmerk 

VerKooP
Algemene Voorwaarden: met de BOVAG-voorwaarden 

weet uw klant precies waar hij aan toe is. 

mijn.bovag.nl/deBOVAGzekerheden

(onLine) MArKeting & coMMunicAtie
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.

Denk vooruit. Denk digitaal: dit programma bestaat uit 

diverse trainingen (online én offline) die zowel het manage-

ment als medewerkers van uw bedrijf helpen om te gaan met 

de veranderende (digitale) wereld. Zo kunt u door uw bedrijf 

online beter vindbaar te maken en uw prestaties te verhogen, 

de kans op online verkoop vergroten. Denk aan onderdelen. 

Want vergeet niet, ook zakelijk klanten oriënteren zich op 

internet. denkvooruitdenkdigitaal.nl

Handleiding, checklist en diverse BoVAg promotools  

voor het organiseren van events: Wat komt er kijken bij  

het organiseren van een event? BOVAG heeft een handige 

handleiding en checklist voor u. Vraag ook kosteloos promo-

tie- of sponsormateriaal aan wat u tijdens een (sport)evene-

ment kunt gebruiken. mijn.bovag.nl/event

MAAtScHAPPeLijK VerAntWoorD 
onDerneMen
erkend Duurzaam: Erkend Duurzaam is hét duurzaamheids- 

programma voor de mobiliteitsbranche. Het biedt u als 

ondernemer verschillende diensten om met Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen aan de slag te gaan.  

www.erkendduurzaam.nl

VAStgoeD
Hulp bij Vastgoed: bestemmingswijzigingen, herbestem-

ming mijn.bovag.nl/vastgoed

overzicht regels Bedrijfsruimte (ver)huren: 

mijn.bovag.nl/bedrijfsruimtehuren

BeLAngenBeHArtiging
BOVAG maakt zich hard voor dossiers die individuele bedrij-

ven niet zelfstandig zouden kunnen oppakken. De kracht van 

het collectief van de gehele branche opent voor BOVAG deu-

ren die anders gesloten zouden blijven.

Zo lobbyt BOVAG in Den Haag, met dossiers als: 

De digitale tachograaf

Vrijstelling vluchtstrookgebruik voor servicewagens bij 

pechhulpverlening langs de weg

De lobby voor een betere infrastructuur voor LNG-stations

Slimmere procedures voor individuele keuringen van voer-

tuigen (bijvoorbeeld bij ombouw).

Lobby voor eerlijk speelveld op het gebied van franchise-

overeenkomsten

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:

Mobiliteit in Cijfers (jaarlijkse uitgave) 

Conjunctuurpeiling

Toekomst scenario onderzoek (Werkplaats van de Toe-

komst, invloed van Elektrisch rijden op Aftersales)

juriDiScHe onDerSteuning
BOVAG Ledenadvies staat ondernemers onder andere bij 

met hun juridische kennis. Heeft u vraagstukken of proble-

men met een leverancier, uw klant of de inhoud van een con-

tract. Zij maken een inschatting van uw positie en adviseren 

over de te nemen stappen. Komen ze er niet uit dan kent 

Ledenadvies een breed netwerk van aangesloten dienstver-

leners en denken zij mee bij het vinden van een partij die dit 

wel kan. mijn.bovag.nl/ledenadvies

BoVAg BijeenKoMSten
Kijk voor een actueel overzicht van alle BOVAG-ledenevents 

op: mijn.bovag.nl/evenementen

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.
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