


1.   Dinsdag 27 september Oostzaan
2.   Woensdag 28 september Nootdorp
3.   Dinsdag 4 oktober Goes
4.   Donderdag 6 oktober Bunnik
5.   Dinsdag 18 oktober Stein-Urmond
6.   Woensdag 19 oktober Eindhoven
7.   Donderdag 20 oktober Duiven
8.   Woensdag 26 oktober Hengelo
9.   Donderdag 27 oktober Drachten
10. Dinsdag 1 november Zwolle
11. Donderdag 3 november Assen



19.00 uur > Opening

> Terugblik jaarcongres

> Toekomst autobedrijf

> Werkgeverschap

> Lobbyactiviteiten van BOVAG

> ROSA, SERMI, update APK

> Vraag het BOVAG

20.00 uur Pauze

20.30 uur > Garantie

> viaBOVAG, Auto's de Baas

> Elena, digitale veiligheid

> Banken

> BOVAG Energie

> Vraag het BOVAG

> Pub quiz

21.30 uur Netwerkborrel

22.30 uur Einde programma

Gerard ten Buuren
Voorzitter BOVAG

Onafhankelijke Autobedrijven













Ontwikkelingen in het auto retail netwerk



• Uw toekomst

• Rapport: mijn.bovag.nl/dossiers/autoretail-in-2030

• 164 pagina’s

• Samenvatting belangrijk (pagina 6-23)

https://mijn.bovag.nl/dossiers/autoretail-in-2030


• Reparatie- en onderhoudsmarkt krimpt

• Groei lease + andere rol fabrikanten => meer gestuurd onderhoud

• Instroom van elektrische voertuigen (EV)

• Deel dealers wordt universeel => meer concurrentie

• Leasetermijn langer + leasesector actiever in occasions



• Dealer (agent) namens fabrikant

• Toeleverancier aan superretailers (lease, fabrikant, …)

• Local hero

• Specialist



• Voor ons bedrijf betekent dit, 
activiteiten in de werkplaats:

A. verminderen

B. op hetzelfde niveau houden

C. uitbreiden

Reparatie en onderhoud [milj €]

menti.com

Code: 8933 3759



• Voor ons bedrijf betekent dit:
A. niets, wij doen geen gestuurd 

onderhoud

B. kansen, wij gaan ons meer 
richten op gestuurd onderhoud

C. risico’s, deze trend is een 
bedreiging voor onze marges

• Gestuurd onderhoud neemt toe
• Vanuit fabrikanten

• Door groei lease

• Langere lease-termijnen

• Occasion lease

menti.com

Code: 8933 3759



• Voor ons bedrijf betekent dit:
A. niets

B. komend jaar investeren in EV

C. wij zijn al klaar voor EV’s

D. afbouwen van onze activiteiten

Type aandrijflijn in het wagenpark

• Aandeel elektrische voertuigen in het wagenpark groeit gestaag

menti.com

Code: 8933 3759



• Voor ons bedrijf betekent dit:
A. stoppen met occasions

B. minder occasion-handel

C. niets

D. investeren in meer occasion-
handel/import

E. Anders; b.v. nieuwe diensten, 
producten, services

Occasionmarkt [milj€]

• Occasionmarkt krimpt, concurrentie neemt toe

menti.com

Code: 8933 3759



• Zorg dat u online zichtbaar bent www.denkvooruitdenkdigitaal.nl
gebruik viaBOVAG en 100% onderhouden

• Zorg dat u uw klantdata op orde hebt. Gebruik b.v. de diensten van RDC

• Zorg voor de juiste kennis, www.autosdebaas.nl, www.innovam.nl
impact van EV op uw aftersales? => EV-rekentool mijn.bovag.nl/ev

• Landelijke dekking is een pré. Overweeg een formule mijn.bovag.nl/rosa

• Bekijk de volledige studie op mijn.bovag.nl/dossiers/autoretail-in-2030

• Bespreek uw situatie met uw accountadviseur 
(mijn.bovag.nl/accountadviseursoab) of met een adviseur van 
Ondernemersklankbord (mijn.bovag.nl/ondernemersklankbord)

• Neem kennis van het programma Mijn BOVAG - Stoppen en doorgaan

http://www.denkvooruitdenkdigitaal.nl/
http://www.autosdebaas.nl/
http://www.innovam.nl/
https://mijn.bovag.nl/ev
https://mijn.bovag.nl/rosa
https://mijn.bovag.nl/dossiers/autoretail-in-2030
https://mijn.bovag.nl/accountadviseursoab
https://mijn.bovag.nl/ondernemersklankbord
https://mijn.bovag.nl/stoppenendoorgaan




Actuele onderwerpen

• Financiële problemen van personeel. Wat kan je als werkgever?

• Dossier met allerlei info zoals budgetcoaches, leenovereenkomsten etc.
Mijn BOVAG - Geldzorgen bij medewerkers; zo maakt u het bespreekbaar

• Wettelijke verplichtingen

• Goede arbeidsovereenkomst, nieuwe regels per 1 aug => herschreven
Mijn BOVAG - Voorbeeld-arbeidsovereenkomsten vernieuwd

• Veilig en gezond werken => RI&E
Mijn BOVAG - Nieuwe RI&E-tool online

https://mijn.bovag.nl/actueel/nieuws/2022/augustus/geldzorgen-bij-medewerkers;-zo-maakt-u-het-bespree
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmijn.bovag.nl%2Factueel%2Fnieuws%2F2022%2Fjuli%2Fvoorbeeld-arbeidsovereenkomsten-vernieuwd&data=05%7C01%7Cjaapverweij%40bovag.nl%7Cc1df95fbea7f4e05b78108da7b70b4eb%7C0877ffde6df84cf881fbd63c409ed2e8%7C0%7C0%7C637958021237467206%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=egN21U%2BIPcCZzvdos2iseUqC39lEp9PaQBgkUBIwGYE%3D&reserved=0
https://mijn.bovag.nl/actueel/nieuws/2022/april/nieuwe-ri-e-tool-online


Voorbeeld veilig en gezond werken => RI&E

• BOVAG en vakbonden maken afspraken over risico’s en 
oplossingen

• OOMT beheert gebruiksvriendelijk systeem voor de RI&E

• Uitbesteden? Betaalde dienstverlening van o.a. INNOVAM

• Of hulp nodig om juiste gedrag bij personeel te zien? Gratis 
trainingen van OOMT



1. Heb je de goede mensen op de goede plek?
• Zitten mensen op de goede plek, heb je functioneringsgesprekken en zet 

je dit ook papier? kunnen ze wel een coach gebruiken?

2. Kun jij met een gerust hart 2 weken van de zaak weg?
• Nemen jouw mensen verantwoordelijkheid, willen ze groeien, kun je goed 

delegeren?

3. Denk jij na over de toekomst van je bedrijf…
• Pak je je rol als leider? Ben je bewust bezig met wat je wil en wat je 

daarvoor (aan mensen) nodig hebt – strategisch personeelsbeleid

4. …en deel je dat ook met je mensen?
• Hoe is de communicatie in je bedrijf? Bespreek je goede en misschien ook 

lastige zaken. En hoe doe je dat?



Update van de BOVAG activiteiten in Den Haag en Brussel



• BPM bestelauto’s

• Prinsjesdag voor ondernemers?
• Lastenverzwaring (o.a. VPB en dga’s)

• Lichte verhoging van de WKR naar 1,92%

• Verlaging Energiebelasting (ODE exit en verhoging belasting gas naar 2024)

• Compensatiepakket voor mkb energie intensief in de maak

• Verbeteren investeringsruimte via mkb ontzorgingsprogramma / financiering

• Energiecrisis
• BOVAG en de koepels VNO-NCW en MKB Nederland maken zich sterk als 

het gaat om leveringszekerheid van gas voor ondernemers komende periode

• Zie: Mijn BOVAG - Leveringszekerheid gas

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmijn.bovag.nl%2Fgas&data=05%7C01%7Cjaapverweij%40bovag.nl%7Ce52c114f84f5441a5a4708da7ab3fdfc%7C0877ffde6df84cf881fbd63c409ed2e8%7C0%7C0%7C637957210723513075%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sAEWCcY7sqDm5oFYqlK44S1z2TGSiE31HQeKPXiMPgw%3D&reserved=0


• Voertuigdata
• EU Data Act aangenomen => berijder heeft de regie

• Nu werken aan sectorale wetgeving => BOVAG neemt voortouw

• Klimaatdoelen
• Gaan we niet halen => wij verwachten meer beleid

• Inzet BOVAG:
• Vrijheid van mobiliteit

• Extra beleid niet alleen op kosten automobilist

• Realistisch inschatting maximale klimaateffecten EV’s

• Dus ook naar andere oplossingen kijken => b.v. andere brandstoffen

• Automatisch teruggaaf BPM bij export



Relatie Onderzoek Samenwerkingsverbanden Autobedrijven



Elke 2 jaar, onder BOVAG- en niet BOVAG leden.

Geen enkele formule scoorde een onvoldoende.

De totale waardering dit jaar is weer een stapje hoger dan in 2020, 

7,9



Het meest tevreden is men over “het behoud van zelfstandig 
ondernemerschap” (score 8,4)

De grootste onvrede heerst op de stellingen die de zakelijke markt/ 
leasemarkt betreffen (score ± 6,0)

Terugkijkend op de uitkomsten van het KPMG onderzoek, is het dus 
van groot belang om samen met uw formule het belang hiervan in te 
zien



De verbeterpunten uit het onderzoek worden door BOVAG 
besproken met de betreffende formules om zodoende onze branche 
naar een 8 te tillen in 2024!

Geïnteresseerd in het gehele onderzoek, klik op mijn.bovag.nl/rosa

https://mijn.bovag.nl/rosa


SEcurity related Repair & Maintenance Information



'Veiligheid gerelateerde reparatie- en onderhoudsinformatie”: 

de informatie, software, functies en diensten die nodig zijn voor 
het herstel en onderhoud van de kenmerken die door de fabrikant 
in een voertuig zijn ingebouwd om te voorkomen dat het voertuig
wordt gestolen of weggereden en om het voertuig te kunnen 
volgen en terug te kunnen vinden. 

Opmerking: De wetgeving geeft niet aan dat de fabrikant verplicht is om anti-
diefstal elementen te scheiden van andere elementen in het voertuig.



• SERMI is een associatie die:
• verantwoordelijk is voor het beheren van SERMI-schema;

• een EU-Trust Center (certificaat leverancier) toewijst;

• lidstaten assisteert bij de nationale implementatie van SERMI.

• BOVAG namens onafhankelijken co-chair SERMI
andere co-chair is een vertegenwoordiger voertuigfabrikanten.

• SERMI certificaat vervangt alle merk specifieke “sermi”-certificaten.

• Toepasbaar voor de voertuig types M, N en O.

• Looptijd certificaat is 5 jaar, gekoppeld aan bedrijf en medewerker.

Ingangsdatum SERMI: 1 aug 2023, merk specifieke certificaten vervallen dan



• Inspectie wordt uitgevoerd op bedrijf en medewerker op:

• actief in de automobiel sector;

• bevestiging van eigendom bedrijf en naam algemeen directeur;

• aansprakelijkheidsverzekering (1 milj. Lichamelijk letsel, 0,5 milj. schade);

• bieden of prijzen geen reparatie- of onderhoudsactiviteiten aan die negatieve 
gevolgen voor de emissieprestaties van het voertuig zouden hebben incl. 
aanpassing nominale motorvermogen.

• bewijs van goed gedrag/blanco strafblad (bedrijf en medewerker);

• Controle op locatie gedurende looptijd certificaat en 6 mnd voor verlenging.

• Kosten voor het certificeren zijn nog niet bekend.

• Zonder SERMI-certificaat heeft u per 1 augustus 2023 geen toegang 
meer tot anti-diefstal gerelateerde zaken, inclusief het bestellen van anti-
diefstal gerelateerde onderdelen.



 jwl@vehiclesermi.eu

 www.vehiclesermi.eu

mailto:jwl@vehiclesermi.eu
http://www.vehiclesermi.eu/


Veranderingen in 2023



• 1 jan ‘23 => deeltjesteller voor keuren moderne diesels!

• 1 jul ‘23 => test e-call?

• 1 jul ‘23 => rapportage verbruik?

• Consultatie Europese regelgeving:

• Input vanuit BOVAG

• Insteek is een richtlijn, geen verordening

• BOVAG strijdt voor behoud huidige opzet APK

Houd rekening met 
mogelijke investering!



• Mijn BOVAG - Nieuws - Deeltjesteller in de apk vanaf 1 januari 2023: 
bestel ‘m op tijd!

https://mijn.bovag.nl/actueel/nieuws/2022/september/deeltjesteller-in-de-apk-vanaf-1-januari-2023-best


12 maanden





• Hoe haalt BOVAG dit in zijn hoofd?

• Heeft BOVAG genoeg gedaan om dit te stoppen?

• Hoe moet ik nou weten hoe hier mee om te gaan?

• Ik weet niet wat ik aan garantieclaims kwijt ben.

• Kan ik nog wel concurreren met niet-garantieauto’s?



• 90% van de Nederlanders kent BOVAG van naam

• Bij 89% van hen is BOVAG-schild van doorslaggevende betekenis 
bij keuze bedrijf

• Waarom? BOVAG = betrouwbaar: 
‘Het komt goed!’

• BOVAG Garantie is belangrijkste pijler onder keurmerk BOVAG



• ‘Wettelijke garantie’ geldt altijd = non-conformiteit

• Product moet voldoen aan ‘redelijke verwachtingen’, maar wat 
betekent dat precies?

• Omgekeerde bewijslast (klant hoeft eerste 12 maanden niks te 
bewijzen!)

• Terechte claim ‘op tijd en zonder grote overlast’ oplossen



• Sterker dan non-conformiteit: elk defect gedekt  (behalve regulier 
onderhoud en normale slijtage)

• BOVAG Bemiddeling en eventueel Geschillencommissie

• Duidelijkheid voor consument én ondernemer

• Mag tegen meerprijs verkocht worden



• Omgekeerde bewijslast van 6 naar 12 maanden

• Per 27 april 2022

• Besluit Tweede en Eerste Kamer

• Dankzij lobby BOVAG:
geen 24 maar 12 maanden

• Niets meer aan te doen, EU-regels!



• Gedurende 12 maanden aantonen dat defect ‘te verwachten’ viel

• Risico op claims non-conformiteit verdubbelt ongeveer



• BOVAG Garantie heeft alleen meerwaarde als die minstens even 
lang geldt als non-conformiteit



• Risico voor verkoper grofweg twee keer zo hoog

• BOVAG Garantie korter dan 12 maanden kan niet meer



Non-conformiteit

• Iedereen krijgt te maken met verlengde termijn

• Non-conformiteit groot grijs gebied

• Consumenten kennen hun rechten steeds beter

• Claims kosten veel tijd, geld en energie (rechtbank)



BOVAG Garantie

• Duidelijkheid voor consument én ondernemer

• BOVAG Hulp bij Klachten en Geschillencommissie

• Onderscheidend in de markt (vertrouwen)

• Kan geld opleveren (bij goede inkoop)



• Sommige leden doen niets

• Inkoopbeleid en handelsbeslissingen aanpassen

• Potje maken en/of ophogen 

• Garantie verkopen, verrijken

• Risico’s afdekken



Met onderstaande garantieoplossingen – speciaal voor BOVAG leden – verlegt u het garantierisico grotendeels naar 
Autotrust. Dus die kapotte versnellingsbak, airco of ander defect worden gewoon betaald. 

Risicodekking BOVAG Garantie
• Afsluitbaar voor auto’s tot 10 jaar 

en 200.000 km.

• Max. uitkering per garantie: 
€7.500,-

• Looptijd +6/12/+18/24 maanden.

• Defect? Klant komt bij u terug in 
de werkplaats. 

BOVAG Netwerkgarantie
• Afsluitbaar voor auto’s tot 10 jaar 

en 200.000 km. 

• Max. uitkering per garantie: 
€7.500,-

• Looptijd 12/24 maanden. 

• Defect? Klant kan terecht bij een 
BOVAG Netwerkgarage in heel 
NL.

• Autotrust neemt communicatie 
met uw klant helemaal over. 

Risicodekking Accu 
• Afsluitbaar voor auto’s tot 10 jaar 

en 200.000 km. 

• Max. uitkering per garantie: 
€10.000,-

• Uitbreiding op de hiernaast 
genoemde garantiedekkingen. 

• Recht op reparatie bij defecten én 
ernstige degeneratie. 

1 2 3



Volkswagen Golf 1.0 TSI, 115 PK
December 2015, 118.007 km 



• Gebruik de nieuwste verkoop-overeenkomsten / algemene 
voorwaarden: Mijn BOVAG - BOVAG koopovereenkomst auto 
particulier

• Lees alles nog eens na op: Mijn BOVAG - Non-conformiteit

• 17 okt: Mijn BOVAG - BOVAG-informatiebijeenkomst Grip op 
Garantie

https://mijn.bovag.nl/downloads/verenigingszaken/bovag-koopovereenkomst-particulier-(pdf)#downloads
https://mijn.bovag.nl/dossiers/non-conformiteit
https://mijn.bovag.nl/actueel/evenementen/bovag/2022/bovag-informatiebijeenkomst-grip-op-garantie


Update



• ~2900 vestigingen adverteren >100.000 voertuigen

• Tussen 1 en 2 miljoen bezoekers per maand

• Gemiddeld hoge kwaliteit leads

• Ons platform, exclusief voor BOVAG leden

• Bezoekers kiezen bewust voor kwaliteit en betrouwbaarheid

• Consumenten die auto kopen zijn zeer tevreden

• Aankoopservice => aantallen zijn nog laag



Toegang tot fabrikantendata



Pass-thru
bij u in de buurt

autosdebaas.nl

http://www.autosdebaas.nl/


Hoe voorkom je dat je een auto meegeeft aan een oplichter



Een landelijk waarschuwingssysteem voor en door de branche. 

Leden informeren elkaar over klanten die zich niet aan een 

huurcontract of de proefritovereenkomst hebben gehouden.

Elena is een online database waar dubieuze berijders geregistreerd 

worden, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van diefstal, (niet gemelde) 

schade of wanbetaling.

• Signaleert onbetrouwbare proefritklanten en huurders.

• Verkleint de kans op schade door misbruik.

• Voorkomt rompslomp en discussie met bijvoorbeeld wanbetalers.

• Maakt een identiteit checken eenvoudig en het beheer van klantinfo 

AVG-proof.

• Schrikt dubieuze klanten af (en werkt dus ook preventief).

• Kosteloos beperking van eigen bedrijfsrisico



U kunt gebruik maken van Elena als uw softwarepakket daarmee
gekoppeld is of u logt zelf in op Elena. 

Daarmee kunt u de gegevens van een proefritklant of huurder van uw 
voertuig screenen. 

Een persoon checken in Elena doet u handmatig gemakkelijk door het geslacht, 
de achternaam, geboortedatum en het documentnummer van het ID-bewijs in te 
voeren.

Ook kunt u eenvoudig zelf een dubieuze
proefritklant of huurder registreren.



Het Elena-abonnement zit inbegrepen in de contributie.

Via Mijn BOVAG - Aanmeldformulier Elena kunt u zich direct aanmelden. 

Zijn er vragen of wil je meer informatie?

Neem contact op via verhuur@bovag.nl

https://mijn.bovag.nl/formulieren/aanmeldformulier-elena
mailto:verhuur@bovag.nl


Hoe voorkom je een hack…



Wist je dat…

De kans op een brand bij een bedrijf is 1 op 8000

De kans op een inbraak bij een bedrijf is 1 op 250

De kans op een cyberaanval bij een bedrijf is 1 op 5

Bron: Rabobank

https://www.rabobank.nl/bedrijven/verzekeren/verzekeringsnieuws/bescherm-je-tegen-cyberincidenten


Wat is Samen Digitaal Veilig?

Samen Digitaal Veilig is een 
platform dat helpt jouw bedrijf 
digitaal veiliger te maken.



Waarom Samen Digitaal Veilig?

De bedrijfsvoering van MKB-bedrijven vindt meer en meer digitaal 
plaats. De veiligheid is hierin belangrijk, maar nog niet op orde!

o Ruim 55% van het midden- en klein bedrijf is 
minstens één keer slachtoffer geworden van 
online criminaliteit

o Digitale criminelen zorgen voor steeds meer 
schade bij ondernemers binnen het MKB

o Ondernemers weten vaak niet hoe ze de eerste 
stappen kunnen nemen

Bron: VPNgids.nl



De kracht van Samen

Samen Digitaal Veilig doe je niet alleen! 

Een onderneming is zo veilig als de zwakste schakel. 
Daarom is het ook zo belangrijk dat iedereen samenwerkt; 
de ondernemer, haar medewerkers en de IT-leveranciers.

Die samenwerking wordt geactiveerd en gemonitord door 
het platform Samen Digitaal Veilig.



Persoonlijke landingspagina

Voor jullie branche hebben we een persoonlijke landingspagina gemaakt. Hier kan je 
meer lezen over hoe je kunt deelnemen aan Samen Digitaal Veilig.

www.samendigitaalveilig.nl/mobiliteit

http://www.samendigitaalveilig.nl/mobiliteit


Wat betekent deelname voor leden

o Deelname van leden aan het platform Samen Digitaal Veilig (SDV) is geheel vrijblijvend. Leden van 
BOVAG kunnen een gratis account aanmaken via: samendigitaalveilig.nl/mobiliteit

o De basis versie van SDV wordt gesubsidieerd door de ministeries EZK en JenV. Ondernemers 
kunnen hiermee de eerste stappen zetten op het gebied van digitale veiligheid. Waaronder 8 e-
learning video’s voor medewerkers en vragenlijsten voor de ondernemer en de IT-leveranciers. De 
status van deze onderdelen kan je bijhouden in een dashboard.

o Wil je als ondernemer meer? Dan kan je vrijblijvend upgraden naar een Essentieel abonnement. 
Hier krijg je o.a. toegang tot een helpdesk, 12 extra geavanceerde video’s voor medewerkers, 
feedback op de antwoorden die leveranciers geven en een vignet mogelijkheid voor je organisatie. 

o Wanneer je de eerste medewerkersvideo’s hebt bekeken, wordt de mogelijkheid tot upgraden 
geactiveerd en verschijnt de button in het menu van het platform Samen Digitaal Veilig. Afhankelijk 
van het aantal medewerkers wordt een tarief getoond en kan je het abonnement afsluiten. 

Maar het belangrijkste! Deelnemen betekent dat de leden en de branche als geheel digitaal veiliger 
worden en daardoor veel minder interessant voor internet criminelen!

https://www.samendigitaalveilig.nl/mobiliteit/


In twee maanden 
digitaal veilig!

Online Begeleidingstraject voor Leden



Begeleiding
Korte invul- en uitlegsessies

➢ Kick-off: 20 oktober 

➢ Sessie 1: Medewerkers activeren

➢ Sessie 2: Leveranciersbegeleiding

➢ Sessie 3: Organisatievragen doorlopen

➢ Sessie 4: Veiligheidsdashboard & continuering



Voor wie?
Kosteloos voor leden van 

BOVAG die voor 20 oktober een 

account aanmaken in SDV!



MOBILITEIT EN GELDZAKEN 2.0



UPDATE

72



• NL heeft laagste kans op 
kredietverlening

• Branche is minder cash 
intensief

• Rendement eigen vermogen 
hoog

• Duurzaamheid en 
klimaatrisico worden vast 
onderdeel

• Leden:

• Weinig inzicht voorwaarden

• BOVAG:

• Integrale aanpak

• Perspectief door inzicht





• Convenant cash:

Mijn BOVAG - Wat betekent 
het Convenant Contant Geld 
voor ondernemers?

https://mijn.bovag.nl/dossiers/betalingsverkeer/wat-betekent-het-convenant-contant-geld-voor-onder


• Informatie over veilig betalen:
Mijn BOVAG - Betalingen: welke 
mogelijkheden heeft uw klant?

https://mijn.bovag.nl/dossiers/betalingsverkeer/betalingen-welke-mogelijkheden-heeft-uw-klant


• Dossier financieren:

Mijn BOVAG - Financieren

https://mijn.bovag.nl/financieren




• WWFT => praktische kennis

• Duurzaamheid en klimaatrisico in relatie tot financiering

• Uitbouw netwerk BOVAG – Financiële instellingen



Nieuw initiatief



• Grote uitdagingen in de energietransitie

• Klimaatneutraal verplaatsen en ondernemen

• BOVAG start platform www.bovagenergie.nl

• Informatie, advies, tools, producten en diensten.

http://www.bovagenergie.nl/


BOVAG lanceert 'BOVAG Energie’ - eerste hulp bij energietransitie

Informatie & advies, praktische tools, concrete producten & diensten en goede deals! 

Uitgelicht product: Energiebespaaradvies

Een van onze energie experts komt bij uw onderneming langs om een scan van uw bedrijf te maken. 

Ga naar www.bovagenergie.nl en 
we helpen u binnen 6 weken met 
energie besparen!

- kijken naar: Ventilatie, Verwarming, Verlichting, Koeling, Isolatie
- uw specifieke energieverbruik geanalyseerd
- uitgebreid besparingsadvies welke verbeteringen u kunt doorvoeren

Onze adviseurs zijn 100% onafhankelijk en geven het 
beste advies voor uw onderneming.

Wij bieden 3 adviespakketten aan, zodat u zelf kunt 
kiezen welke voor u het meest geschikt is.

Geen zweverige of onduidelijke rapporten, maar een 
concreet advies toegespitst op uw bedrijf waar u 
direct mee aan de slag kunt.

http://www.bovagenergie.nl/

