Persbericht

Nieuwe Top-40: vooral grote garageformules groeien
Kennisbureau AUMACON heeft de vierde editie van haar inmiddels bekende
Garageformule-onderzoek gepresenteerd. Het eerste exemplaar van het nieuwe Top40 rapport werd – in het bijzijn van vele andere branchevertegenwoordigers - in
ontvangst genomen door de formule die het afgelopen jaar de sterkste
vestigingentoename realiseerde: AutoCrew.
Met de lancering van de AUMACON Garageformule Top-40 2014 is dit continu onderzoek naar de
ontwikkeling van de clustering van de Nederlandse auto-onderhoudbedrijven andermaal
geactualiseerd. Dit onderzoek is onder meer bijeen gebracht in een 264 pagina’s tellend
(gebonden) boekwerk en zal veel bedrijven helpen inzicht te verkrijgen in deze snel
veranderende sector. Het aantal garageformules is vergeleken met vorig jaar vrijwel gelijk
gebleven, het aantal deelnemers is niettemin wederom flink gestegen ten opzichte van de
voorgaande editie. Nogal wat formules doen zeer actief aan werving, getuige de soms
spectaculaire stijgingen van het aantal deelnemers.

jaar

gezamenlijk aantal
vestigingen

2011

1.660

2012

1.954

2013

2.158

2014

2.301

bron: AUMACON Garageformule Top-40

Eerste exemplaar voor AutoCrew
Bosch Car Service (BCS) is met 377 vestigingen – evenals in de drie voorgaande edities - met
afstand de lijstaanvoerder in Nederland. De nummers twee en drie (resp. Vakgarage, 226
vestigingen en Profile Tyrecenter, 186 vestigingen) komen echter naderbij. De meest
spectaculaire positieverbetering komt echter op naam van de nummer vijf in de lijst: AutoCrew,
onderdeel van Robert Bosch. AutoCrew gold lang als het kleine broertje van BCS, maar is
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internationaal sterk groeiend en inmiddels in 13 landen vertegenwoordigd. De expansie in
Nederland mag echter opmerkelijk genoemd worden, van 98 vestigingen in 2013 naar 139
vestigingen dit jaar. AUMACON-directeur Clem Dickmann reikte tijdens de speciaal belegde
bijeenkomst het eerste exemplaar van de nieuwe AUMACON Garageformule Top-40 uit aan
conceptadviseur Marnix van Veen van AutoCrew.
Merkspecialisten en dealerholdings
Binnen de Garageformule Top-40 is een aantal clusters te onderscheiden. Franchiseformules
gefaciliteerd vanuit de onderdelenwereld zijn daarbij de meest voorkomende vorm. In sommige
gevallen gaat het om formules die ook in het buitenland al over een groot netwerk beschikken,
zoals Bosch Car Service (Robert Bosch), AD (Autodistribution), Requal (Doyen) en CarXpert
(Group Auto). Andere formules – zoals Vakgarage en James – zijn juist onafhankelijke
organisaties van Nederlandse garagehouders. Daarnaast de formules die louter bestaan uit
eigen vestigingen – zoals Kwik-Fit, Euromaster en A.T.U. – en de marketingformules zoals
Profile Tyrecenter en Cars & Joy. Een andere categorie is die van de merkspecialisten; het gaat
dan om PCA (Peugeot/Citroën), Vetos (Toyota), VSR (Renault), Cosis (Subaru), MBSG
(Mercedes-Benz), Vovas (Volkswagen) en Autogilde (Mazda). Ook is inmiddels een vijftal
dealerholdings in de Garageformule Top-40 vertegenwoordigd met hun eigen universeel
formule. Er is slechts één autofabrikant (Citroën met Eurorepar) in de lijst vertegenwoordigd. De
editie van 2014 kent twee nieuwe namen: Premio (GoodYear) en Autoproteam (WM). EliteCar
(Autodistribution) werd opgeheven en verdween uit de lijst.
Overzicht van 2.301 bedrijven
In het onderzoekrapport wordt niet alleen een overzicht gepresenteerd van de bedrijf- en
managementgegevens van iedere formule, maar is tevens een compleet overzicht opgenomen
van alle deelnemers; in totaal 2.301 bedrijven. Dit aantal is een toename van bijna zeven
procent ten opzichte van vorig jaar – toen het nog om 2.158 vestigingen ging. Bij iedere
deelnemer zijn zoveel mogelijk extra wetenswaardigheden toegevoegd, zoals dealerschappen,
merkspecialisaties, en bijvoorbeeld ook nominaties voor brancheprijzen. Het complete rapport is
te bestellen op www.aumacon.nl
Top-10 AUMACON Garageformule Top-40 2014
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Bosch Car Service
Vakgarage
Profile Tyrecenter*
Kwik-Fit
AutoCrew
Requal Erkend Reparateur
AD Autobedrijf
CarXpert
Autoservice Totaal
Euromaster
totaal Top-40

2014
377
226
186
180
139
138
122
113
105
99

2013
383
206
173
180
98
139
124
99
94
87

+/-6
+20
+13
0
+41
-1
-2
+14
+11
+12

% +/-1,6%
+9,7%
+7,5%
0,0%
+41,8%
-0,7%
-1,6%
+14,1%
+11,7%
+13,8%

2.301

2.158

+143

+6,6%

* excl. truckvestigingen
Bron: AUMACON Garageformule Top-40-2014
aumacon.nl

Steun van sponsors
Voor de totstandkoming van deze nieuwe uitgave werkte AUMACON samen met een zestal
hoogwaardige sponsors. Dickmann: “Wij prijzen ons gelukkig met een prachtige lijst van
topnamen: Berner, Bovemij, Marktplaats, Tevreden.nl, Turbo’s Hoet en VWE. Door hun steun
worden dergelijk omvangrijke markonderzoeken voor de autobranche mogelijk gemaakt.” Aan
deze uitgave werd tevens meegewerkt door Bovag en Vaco. VWE trad tevens op als
eventsponsor van de speciale uitreikingbijeenkomst.

Over AUMACON
AUMACON is een onafhankelijk marketingbureau voor de automotive-sector en specialist in
marktanalyse en de begeleiding van bedrijfskundige en strategische vraagstukken. AUMACON
ontwikkelt hoogwaardige marktkennis en vermarkt die kennis voornamelijk in
drie productgebieden: consultancy, concepten en content. AUMACON heeft een reputatie met
het maken van marktoverzichten. Zo is AUMACON al sinds 2004 de uitgever van de bekende
DSN Dealerholding Top-50.
Almere/Leiden, 29 september 2014
[fotobijschrift:] Het eerste exemplaar van de AUMACON Garageformule Top-40 2014 werd in
ontvangst genomen door Marnix van Veen van AutoCrew (links op de foto), uit handen van
AUMACON-directeur Clem Dickmann.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie dan wel beeldmateriaal rondom dit bericht kunt u contact opnemen met
de heer Clem Dickmann, directeur van AUMACON.
T 071-5283654
M 06-50562701
E c.dickmann@aumacon.nl
I www.aumacon.nl
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