
Autoexcellent
naam garageformule: Autoexcellent 
rechtsvorm: B.V. 
oprichtingsdatum: 2014
kvk-nummer: 39084339

directie F. Blekxtoon (foto)
(formule)manager:  E. van Lier, R. Horsman 
bestuur: 

accountmanager(s): 
grossierrelatie(s): GroupAuto Nederland
samenwerking leasemij: MKB Lease
samenwerking opleidingsorg.: GMTO
auditor: Corbo
communicatiebureau: 

adresgegevens: Eemweg 31-1, 3755 LC  Eemnes
 
 035-5432995

website consument (B2C): groupauto.nl  
website werving (B2B): groupauto.nl   
social media: Linkedin, Facebook, Twitter
onderdeel/ eigendom van: GroupAuto Nederland 
formule ook actief in: Duitsland

AUMACON Garageformule Top-40
positie in 2019/2018/2017:  / 33/ 34

aantal vestigingen 2019/2018/2017: 8/ 8/ 5

deelnamecondities   
De franchisefee voor deelnemers bedraagt 330 euro per maand. Minimale omzet bij de grossier per jaar per monteur bedraagt 20.000 
euro. Minimaal drie monteurs. Een entreefee van 995 euro wordt berekend voor de eerste uitingen. Hiervoor krijgt de deelnemer brief-
papier, enveloppen, een bedrijfsfilm en een eerste bedrijfsschouwing via Corbo. Tevens wordt van een nieuwe deelnemer verwacht 

het pand aan te passen met de Autoexcellent uitstraling. Dit kan elk gewenst signing bureau verzorgen.

overige informatie 
Autoexcellent is een premium en exclusieve formule voor autobedrijven die alleen maar meer willen, altijd gericht op ultieme 
dienstverlening en een optimale klanttevredenheid. GroupAuto Nederland ondersteunt u daar als multimerkenspecialist graag bij. 
Zo kunt u als deelnemer ondermeer gebruik maken van de (technische) kennis, ondersteuning bij uw bedrijfsvoering, diverse trai-
ningsmogelijkheden, uitgebreide marketingondersteuning, social media support en het sterke netwerk van GroupAuto Nederland. 
Op welk gebeid uw autobedrijf ook ondersteuning nodig heeft, als Autoexcellent deelnemer profiteert u van een grote diversiteit 
aan voordelen. Dit zonder uw onafhankelijkheid als ondernemer te verliezen.

aantal vestigingen per 1 juni 2019: 8

 -  waarvan eigen: -

 -  waarvan franchise: 8
 

aantal per provincie:

Drenthe 4

Friesland 1

Gelderland 2

Groningen 1

beoogd aantal vestigingen per eind 2020: 20

doelmarkt: 

- zakelijke markt: 10%

- particuliere markt: 90%

diensten t.b.v. deelnemers   naam vd dienst

aankleding bedrijfspand

huisstijlaanwijzingen

websitedesign

gezamenlijke reclame/marketing

sociale media ondersteuning

technische informatie

technische helpdesk 

telematicatool (dongel/app)

inkoopvoordeel onderdelen/banden  

afspraken met leasebedrijven 

pechhulpvoorziening

autoverzekeringen

garantiesysteem

managementondersteuning

technische trainingen

commerciële trainingen

bedrijfsvergelijkingen

rapportcijfer BOVAG
Formuleonderzoek
2018:  8,7

aantal (halve)finalisten
BOVAG Verkiezing AvhJ:



Drenthe  
    
Garage Jansen  Plesmanstraat 89
0528-223366 garagejansen.nl 7903 BG  Hoogeveen

 
Mercedes-Benz DSG Dokter, DiagnoseXpert

Autobedrijf Henk Kelly Oosterstraat 56
0522-471747 autobedrijfhenkkelly.nl 7963 AD  Ruinen

4

Autobedrijf Mos  Dijkhuizen 12
0522- 481544 autobedrijf-mos.nl 7961 AK  Ruinerwold

4

Autobedrijf Strijker  De Noesten 6
0593-332132 autostrijker.nl 9431 TC  Westerbork

4
Renault

Friesland	 	
    
Autobedrijf Kamstra Kalkovens 13
0515-231691 autobedrijfkamstra.nl 8754 GP  Makkum

4

Gelderland  
    
Autobedrijf Jos Bouw Bruins Slotlaan 86
033-2461035 josbouw.nl 3861 KG  Nijkerk

4
LeaseProf, Bandenprof

V&W Auto’s  Rondweg 24
0342-461938 venwautos.nl 3785 LC  Zwartebroek

4

Groningen  
    
Autoexcellent-Bosklopper  Provincialeweg 10
0594-659949 autoexcellent-bosklopper.nl 9863 PG  Doezum

4
LeaseProf

Autoexcellent (2/2)

vestigingen dealer van merkspecialisatie tevens
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