Spelregels verkiezing Onafhankelijk Autobedrijf van het Jaar 2019-2020
1.

Alle informatie over de verkiezing is te vinden op mijn.bovag.nl/onafhankelijkautobedrijfvanhetjaar.

2.

Deelnemen aan de verkiezing is uitsluitend voor autobedrijven aangesloten bij BOVAG Onafhankelijke
Autobedrijven.

3.

Autobedrijven die in de afgelopen drie jaar al eens de titel Autobedrijf van het Jaar of Onafhankelijk
Autobedrijf van het jaar hebben ontvangen, zijn uitgesloten van deelname.

4.

Om mee te doen aan deze verkiezing, moet een bij BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven aangesloten
autobedrijf zich daarvoor inschrijven. Inschrijven kan via een formulier op
mijn.bovag.nl/onafhankelijkautobedrijfvanhetjaar. Inschrijven is kosteloos en is mogelijk tot en met 30 april
2019: Inschrijvingen na 30 april 2019 worden niet meer meegenomen. Bij het inschrijven geeft het
deelnemende autobedrijf aan akkoord te zijn met deze spelregels van de verkiezing Onafhankelijk Autobedrijf
van het Jaar (zoals ze van tijd tot tijd zullen gelden). Deze spelregels zijn ook te vinden op
mijn.bovag.nl/onafhankelijkautobedrijfvanhetjaar .

5.

Kennis delen met collega-autobedrijven is één van de doelen van de verkiezing. Daarom zijn deelnemers van
de verkiezing Autobedrijf van het jaar bereid om hun bedrijf open te stellen voor een bezoek van collegaondernemers die eveneens lid zijn van BOVAG.

6.

Procedure verkiezing: de verkiezing bestaat uit drie onderdelen. Inschrijving (van 1 april t/m 30 april 2019),
de selectieronde (mei t/m augustus 2019) en de finale (8 oktober 2019)
-

-

-

Inschrijving: autobedrijven aangesloten bij BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven kunnen zich van
1 april tot en met 30 april 2019 inschrijven via een formulier op
mijn.bovag.nl/onafhankelijkautobedrijfvanhetjaar. Hierbij moeten zij kort onderbouwen waarom hun
bedrijf in aanmerking komt voor de titel BOVAG Onafhankelijk Autobedrijf van het Jaar. Ook kan een
autobedrijf voorgedragen worden vanuit garageformules of vanuit de buitendienst van een aantal
BOVAG-partners.
Selectieronde: de selectieronde bestaat uit twee onderdelen:
1. Een onafhankelijke jury selecteert de tien halve finalisten die vervolgens worden geïnformeerd.
2. De tien halve finalisten worden geschouwd door een onafhankelijke schouwingspartij en krijgen
bezoek van één of meer mystery shoppers. Het deelnemende autobedrijf dient hieraan mee te werken.
Op basis van de rapportages hierover, kiest een onafhankelijke en vakkundige jury (bestaande uit
natuurlijke personen die bekend zijn met de automotive sector) de drie autobedrijven die doorgaan naar
de finale. BOVAG heeft geen stem of invloed op de uitslag.
Finale: De jury gaat bij de drie finalisten langs voor een uitgebreide persoonlijke kennismaking en een
uitvoerig bedrijfsbezoek. Het deelnemende autobedrijf dient hier aan mee te werken. Op basis van de
bezoeken en de schouwingsrapporten (incl. rapportage(s) mystery shopper(s)), komt de jury tot een
winnaar.

7.

BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven behoudt zich het recht voor om deze verkiezing op elk moment te
beëindigen of de regels, prijzen, bepalingen of informatie te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

8.

Het staat BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven vrij controle uit te (laten) voeren in het te verkiezen/verkozen
autobedrijf. Het te verkiezen/verkozen autobedrijf dient aan deze controle mee te werken en alle door
BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven gevraagde informatie te verschaffen.

9.

De winnaar van de verkiezing 2019-2020 mag zich tot 1 oktober 2020 zowel ‘Onafhankelijk Autobedrijf van
het Jaar’, als ‘Onafhankelijk Autobedrijf van het Jaar 2019-2020’ noemen. Heeft u echter in het verleden de
titel behaald, dan mag u zich slechts ‘Autobedrijf van het Jaar (X)’ noemen: dus altijd inclusief de toevoeging
welk jaar het betreft. Heeft u de titel bijvoorbeeld in 2011-2012 behaald, dan is het u toegestaan zich:
‘Autobedrijf van het Jaar 2011-2012’ te noemen, maar niet: ‘Autobedrijf van het Jaar’.

10. Iedere winnaar dient dergelijk gebruik te staken, als BOVAG haar hiertoe sommeert. BOVAG kan de titel
intrekken. BOVAG zal dit alleen doen als er iets wordt geconstateerd, waardoor van BOVAG niet langer
verwacht kan worden dat de titel in stand blijft. Bijvoorbeeld wanneer een winnaar iets doet of nalaat wat hier
aanleiding toe geeft.
11. Als blijkt dat een deelnemer spelregels overtreedt of er iets wordt geconstateerd waardoor van BOVAG niet
langer verwacht kan worden dat de kandidatuur voor Onafhankelijk Autobedrijf van het Jaar in stand blijft,
dan kan BOVAG het bedrijf te allen tijde diskwalificeren, zodat hij niet langer mee dingt aan de titel.
12. Over de uitslag van de verkiezing Onafhankelijk Autobedrijf van het Jaar kan niet worden gecorrespondeerd.

