
DSN Dealerholding Top-50 2007-2008 is mede mogelijk gemaakt door:

Persbericht

2007-editie DSN Dealerholding Top-50 laat opmerkelijke groei zien van
megadealers

50 Autoholdings hebben samen al 42% van de markt

Andermaal is de verkoopmacht van de grote autodealers verder toegenomen.
Kwam tijdens de 2006-editie van de DSN Dealerholding Top-50 nog ruim 39
procent van de autoverkopen voor rekening van de 50 grootste dealerholdings,
in de nu beschikbare editie over 2007 is dat aandeel inmiddels gestegen naar
bijna 42 procent. Deze cijfers volgen uit de zojuist beschikbaar gekomen 2007-
editie van het jaarlijks onderzoek dat dealeradviesbureau DealerSupportNet
onlangs in samenwerking met het Franse researchinstituut Autobiz uitvoerde.

De grote dealerholdings zijn het afgelopen jaar hard gegroeid, zowel door autonome
verkoopgroei maar met name door een overnamehausse die zich vooral eind 2006
afspeelde. Tegenover de met 6,5 procent gegroeide totaalmarkt (nieuwe personen- plus
bestelauto’s) zagen de 50 grootste dealers hun verkoop gemiddeld met 11,1 procent
toenemen. Samen hebben de 50 toppers nu 41,8 procent van de nationale automarkt in
handen. Geluiden als zou het proces van schaalvergroting in autoretail zo langzamerhand
tot staan zijn gebracht worden hiermee gelogenstraft. In het eerste door
DealerSupportNet uitgevoerde holdingonderzoek (editie 2004) was de top-50 nog slechts
goed voor 33,5 procent van de totaalmarkt.

Lijstaanvoerder (en enige autodealer met een Euronext-notering) Stern Groep maakte
een verkoopsprong van 40 procent. Ook de aan de auto-importeurs gelieerde Kroymans
Retail Group en Louwman Retail vallen op door hun stevige volumetoenames van
respectievelijk +38% en +27%. De grootste groeipercentages worden gerealiseerd door
de Utrechtse Stam Groep (+59%, plaats 11) en de Zeeuwse Automotions Groep
(+120%, plaats 25).

Nieuwe opzet
Deze jongste editie van de DSN Dealerholding Top-50 is binnenkort als een zeer
complete uitgave beschikbaar. In deze ongeveer 200 pagina’s tellende uitgave wordt niet
alleen een overzicht gegeven van de verkoopcijfers per holding, maar vindt de lezer ook
financiële en historische bedrijfsinformatie en contactgegevens. Verder wordt een
compleet overzicht gegeven van alle vestigingen. Deze uitgave is te bestellen via de
website www.dealersupportnet.nl.

Samenwerking
Voor de productie van deze bijzondere uitgave is DealerSupportNet een
samenwerkingverband aangegaan met het Parijse researchinstituut voor de auto-
industrie Autobiz. De totstandkoming van de DSN Dealerholding Top-50 is mede mogelijk
gemaakt door de inzet van een vijftal sponsors: Actieauto.nl, Alpha Credit, ING Bank,
Innovam en RDC.

DealerSupportNet is een adviesbureau dat zich met gespecialiseerde adviseurs richt op
de begeleiding en ondersteuning van autobedrijven in Nederland. Vakgebieden zijn met
name bedrijfsstrategie, marketing, aftersales en automatisering.

http://www.dealersupportnet.nl/
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Dealerholdings 2007
verkoopoverzicht nieuwe personen- en bestelauto’s
holdingnaam

aantal 2007
(afgerond) merkenzwaartepunt

1 Stern Groep 26.600 Mercedes-Benz, Opel, Ford, Renault
2 Dealer Groep Pon 19.900 Volkswagen, Audi, Škoda
3 Kroymans Retail Group 12.800 Opel, Ford, Saab, Kia
4 Nefkens Groep 11.300 Peugeot, BMW, Opel
5 Markeur 10.400 Opel, Citroën, Chevrolet
6 Van Mossel Waalwijk 9.700 Volkswagen, Audi
7 Pouw Groep 9.100 Volkswagen, Audi, Peugeot
8 Broekhuis Holding 8.000 Opel, Ford, Volvo
9 Louwman Retail 7.800 Toyota, Lexus

10 Koops Furness 7.700 Fiat, Nissan, Volvo
totaal Top 50 244.200
totaal Nederland 584.000
aandeel top 50 41,8%

Bron: DealerSupportNet

Oegstgeest/Parijs, maart 2008

[fotobijschrift:]Overhandiging van het allereerste exemplaar van de DSN Dealerholding
Top-50 2007-2008 aan RDC, een van de vijf sponsors. Van links naar rechts: Clem
Dickmann (directeur DealerSupportNet) en Gerrit Schipper (directeur RDC).

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Clem Dickmann, directeur
van DealerSupportNet.

T 071-5283866
F 071-5283656
M 06-50562701
E c.dickmann@dealersupportnet.nl
I www.dealersupportnet.nl
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