
 
 

 

 

 

 
 

Autobedrijf Clignoteur 

T.a.v. (naam) 

Fruitweg 12 

6543 UU  Appelschaaf 

 

 

Bunnik, 12 november 2021  

 

Betreft: 100% nu onderdeel van uw BOVAG-lidmaatschap, geen vaste kosten 

 

Beste BOVAG-ondernemer, 

 

Goed nieuws, vanaf 1 januari 2022 krijgt uw BOVAG-lidmaatschap extra toegevoegde waarde.  

 

Vanaf dat moment is uw autobedrijf als BOVAG-lid automatisch deelnemer van 100% onderhouden.  

Een apart abonnement is hiervoor dan niet langer nodig. De aansluiting op 100% onderhouden is vanaf 2022 

onderdeel van uw BOVAG-lidmaatschap. Als u al eerder deelnemer van 100% onderhouden werd, ontvangt  

u vanaf 2022 automatisch de gunstige condities voor BOVAG-leden.  

Stichting 100% onderhouden kende een systeem met een vast maandbedrag en een variabel bedrag per 

toegekend keurmerk. Het vaste maandbedrag komt te vervallen en u betaalt alleen voor de certificaten die  

u daadwerkelijk aan uw occasions toekent. U betaalt dus alleen als u het gebruikt. 

Wat betekent dit voor u?  

Als deelnemer kunt u vandaag al starten met het toekennen van certificaten aan uw occasions. U doet dit 
door 100% onderhouden in uw advertentieprogramma te selecteren bij het online adverteren. Op de meeste 
grote occasionportalen waaronder viaBOVAG wordt het 100% onderhouden logo getoond op de Voertuig-
detailpagina en is het een optie in het zoekfilter.  

De aansluiting op 100% onderhouden kost u helemaal niets. U betaalt vanaf 1 januari a.s. alleen een zeer 
beperkte vergoeding van slechts één euro per certificaat dat u toekent aan een occasion. Deze gebruiks-
kosten worden u achteraf in rekening gebracht via de bekende maandnota van RDC of VWE. 

Voordelen  

De belangrijkste voordelen om het certificaat 100% onderhouden toe te kennen en bij uw occasion zichtbaar 
te maken:  

1. Consumenten waarderen transparantie over complete onderhoudshistorie.  
2. Uit analyse van de voorraad gebruikte auto’s bij auto- en dealerbedrijven blijkt een significant verschil in 

statijd. 100% onderhouden voertuigen staan tot wel 30% korter in de voorraad!  
3. Het certificaat 100% onderhouden helpt daadwerkelijk om de focus van prijs te verleggen naar de 

waarde. En als u het op de juiste manier uitlegt aan autokopers draagt het bij aan verbetering van het 
transactieresultaat.  



 
 

 

 

 

 

Bij welke auto’s mag ik 100% onderhouden toekennen ?  

We vragen u om de occasions te beoordelen op basis van de 100%-normen, die u via de QR-code of het 
webadres hieronder kunt raadplegen. Deze zijn eenvoudig en gebaseerd op de fabrieksvoorschriften. 
Informeer uw medewerkers hierover en stel ze op de hoogte van de 100%-normen voor het toekennen van 
het 100% onderhouden certificaat.  

Uiteraard kunt u alleen certificaten toekennen aan auto’s die dit volgens de gestelde normen ook verdienen. 
Stichting 100% onderhouden voert hier actief controles op uit. Op die manier waarborgen we dat de belofte 
van volledig onderhoud aan consumenten ook echt wordt waar gemaakt.  

Laat zien dat u als BOVAG-autobedrijf de best onderhouden occasions aanbiedt. Maak gebruik van uw 
voorrecht als lid van BOVAG en start vandaag nog met het toekennen van dit onderscheidende certificaat 
aan uw occasions.  

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de heer A.W. Pluim, directeur van Stichting 100% 
onderhouden. Hij is bereikbaar op 06-22555751.  

Met vriendelijke groet, 

Namens Het bestuur van Stichting 100% onderhouden  

 

 

Hans Bresser 
voorzitter stichtingsbestuur 

  

 

Zie voor de Normen van 100% onderhouden: 

www.100procentonderhouden.nl/normen 

of scan de QR code: 

 

 

 

 

http://www.100procentonderhouden.nl/normen

