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Nieuwigheden bij APF Autoparts

APF Autoparts neemt in zijn gamma de producten van 
het merk NRF op: condensors, olie- en luchtkoelers, 
compressoren, radiatoren… 
Om beschadigingen te vermijden en de wachttijd voor 
de klanten te beperken, voert APF Autoparts voor- 
taan zijn leveringen uit met eigen chauffeurs. En dank-
zij de recente aankoop van twee extra magazijnen zijn 
de producten bij APF Autoparts direct beschikbaar.  
Andere investeringen maken het voortaan mogelijk om 
nog sneller in te spelen op de noden van de klanten, 
zoals de verpakking van elk onderdeel met vermelding 
van de interne referentie naast de naam van de klant 
en het artikelnummer.

Cromax® innoveert voor betere 
productiviteit

De UV-A Primer-Surfacer PS1410 garandeert een snelle 
toepassing, heeft maar drie tot zes minuten droogtijd 
nodig en kan meteen na de uitharding ook geschuurd 
worden. De primer kan aangebracht worden op  
staal en gegalvaniseerd staal, e-coated-onderdelen 
en originele lakken in anderhalve laag, zonder enige 
verharder of verdunner te gebruiken. Dit innovatief 
product is bijzonder geschikt voor kleine reparaties of 
paneelherstellingen. 

iDuctor van Berner: zo krijg 
je vastzittende onderdelen 
gemakkelijk los
De iDuctor is een innovatieve inductieheater van 
Berner waarmee je een vastzittende moer, bout, 
nippel of lager losmaakt door ze aan de buitenkant 
te verwarmen. Het toestel kan ook gebruikt worden 
voor meer specifieke toepassingen: laklagen  
verwarmen en losweken, spoorstangen losmaken 
enzovoort.

ValueShade is dan weer een nieuw concept om 
Cromax aan te brengen. Er werden zeven ver-
schillende grijstinten ontwikkeld om als optimale 
onderlaagkleur te gebruiken voor elke basislak-
kleur. Dit betekent dat er minder basislak nodig 
is om de onderlaag te verbergen en een volle-
dige dekking te verkrijgen. Kers op de taart: alle  
Cromax-kleurzoekinstrumenten geven aan welke 
ValueShade het meest geschikt is voor elke kleur-
formule van de basislak, wat het werkproces aan-
zienlijk versnelt.

EDITORIAL

Beste lezer, 

Dit jaar viert ons netwerk zijn vijftiende verjaardag. We verander- 
den enkele keren van naam (CrasH, Q-Garant, CaRePro) om in 
2007 tot Axial Belgium gedoopt te worden. Ons zusterbedrijf 
Axial France bestaat intussen al dertig jaar. De wereld evolu- 
eerde in al die tijd. Heel sterk zelfs. Maar Axial wist zich altijd 
aan te passen aan de technologische vernieuwingen en aan 
de trends. Als we er al niet op vooruitliepen...

We zijn vandaag nog altijd even gedreven om vooruit te gaan, 
en we hebben vooral veel bijgeleerd. Al die ervaring doet ons 
vol vertrouwen kijken naar de toekomst van Axial. Ons doel? 
Het grootste onafhankelijk carrosserienetwerk blijven!

We bereiden ons onder meer voor op de digitalisering van de 
relaties tussen de verschillende betrokkenen: verzekeraars, 
experts, makelaars, herstellers. Dat aspect van ons vak nemen 
we in januari 2017 extra onder de loep tijdens onze jaarlijkse 
nieuwjaar meeting. Deze bijeenkomst van de Axial-leden 
biedt meteen ook de kans om de projecten, die de Raad 
van Bestuur van Axial recentelijk voor de volgende drie jaar  
vastlegde, voor te stellen en toelichting te geven.

Vooruitlopen op de digitale evolutie, ja … Maar zonder ooit het 
menselijk contact te verwaarlozen. De ‘human touch’ is en 
blijft een onmisbaar gegeven in onze sector. Het onthaal in 
het atelier, aan de telefoon of online heeft een grote invloed 
op hoe het professionalisme van een hersteller ervaren wordt. 
Dat mogen onze leden nooit vergeten! De goede werkwijze 
op het vlak van onthaal en communicatie met de klant wordt 
dus een krachtlijn waar we ons in 2017 op zullen toeleggen.

Met deze spannende en inspirerende vooruitzichten wens ik 
u allemaal, in naam van de Raad van Bestuur en van het hele 
team, een uitstekend 2017!

Marc Bauduin,
General Manager – AXIAL
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Klantenonthaal:  
een belangrijke  
uitdaging

Onthaal: de eerste indruk
Het zijn vaak de details die het verschil maken. De klant 
die binnenstapt in een carrosserie verwacht misschien 
het oude stereotype van geroezemoes en een atelier vol 
gekreukt plaatstaal. De leden van het Axial-netwerk doen 
er alles aan om dit achterhaald imago te veranderen. Het is 
gelukkig verouderd, maar het leeft nog wel. Zo besteedde 
Carrosserie Kontakt in Rumst bijzondere zorg aan de recep-
tiezone. 

Volgens bedrijfsleider Walter Van Asselberghs 

is de onthaalruimte liefst niet te groot. “Het 

mag geen refter lijken. 

De receptie moet gastvrijheid uitstralen. 
Zo staat er bij ons bijvoorbeeld een mooie zetel. Het is voor 
mij ook erg belangrijk dat de mensen een kop koffie aange-
boden krijgen. Dat zorgt meteen voor een familiale sfeer.”

Wi-Fi
Het onthaal moet georganiseerd en comfortabel zijn. Een 
opgeruimd bureau, waar je geen lawaai hoort, is onmisbaar 
geworden. Koffie of een frisdrank, stoelen die goed zitten 
en recente en gevarieerde tijdschriften in de wachtruimte 
die sober ingericht is … dat is bijna allemaal even belangrijk. 
Er is ook Wi-Fi. Bij Carrosserie Kontakt “moet u de inlog-

gegevens niet vragen, ze staan op een bordje. Er is ook 
een tafel waarop je een laptop kunt gebruiken tijdens het 
wachten.” Die logica volgt ook Autocenter de Jong in Mol. 
Manager Mike de Jong legt uit: “Wij hebben een verzorgde 
receptiezone en een comfortabele wachtruimte met Wi-Fi. 
Bovendien zorgen we ervoor dat de klanten nooit te lang 
moeten wachten.”

Luisterbereidheid en fflexibiliteit
Achter het raam van een gezellige wachtkamer vindt de 
klant altijd een glimlachende persoon die graag luistert. Of 
hij nu gezonden is door zijn verzekering of op eigen initi-
atief komt, die klant is vooral op zoek naar informatie en wil 
weten hoe lang het allemaal zal duren. Er is geen reden om 
te twijfelen aan het vakmanschap van de leden van Axial, 
maar toch kan de klant meer of minder ongerust zijn over 
zijn voertuig en mobiliteit. Natuurlijk wilt hij inlichtingen en 
een goede service. 

De carrossier moet dus de antwoorden 

geven en de oplossingen aanreiken. 

Bij Carrosserie Kontakt in Rumst horen we van Walter Van 
Asselberghs: “Mijn vrouw Hilde en mijn dochter Lieselot, 
die de receptie doen, krijgen vaak complimentjes van de 
klanten, want ze zijn zeer vriendelijk.” Deze aanmoedigin-
gen komen zelfs van ‘collega’s’. Ze geven altijd antwoord 
met de glimlach en dat is “belangrijk, want zij zijn het eerste 
contact met de klant.”

 Het onthaal aan de receptie, maar ook aan de 
telefoon en op het internet beïnvloedt sterk hoe het 
professionalisme van een carrosserie ervaren wordt. 
Goede werkwijzen op het vlak van klantenonthaal 
en -communicatie zijn doorslaggevend en behoren 
tot de prioriteiten van het Axial-netwerk.
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Autocenter de Jong in Mol

Carrosserie Kontakt in Rumst 
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Oog voor de inrichting
De klant mag dan wel gerustgesteld 
worden door de communicatie en het 
onthaal, toch werpt hij altijd een blik 
op de werkplaats. Die mag ook gerust 
getoond worden. Een goede inrichting 
weerspiegelt een vlotte organisatie en 
verzorgd werk. 

De parkeerruimte aan of rond 

de carrosserie mag geen 

kerkhof zijn van ‘uitgebeende’ 

wagens en of een 

verlengstuk van het atelier.  

Niettemin blijft de klant zijn oordeel 
uiteindelijk ook baseren op de kwali- 
teit van het werk en de omstandigheden 
waarin hij zijn wagen terugkrijgt. Daar-
om werken de Axial-leden proactief. 
Ze peilen naar de mening van de klant, 
die ze een tevredenheidsformulier 
laten invullen of vragen naar eventu-

ele opmerkingen. Vooral om ze mee 
te delen aan het personeel en ze a 
posteriori te analyseren. Kwestie van 
er rekening mee te houden en zo de 
kwaliteit van het klantenonthaal voort-
durend te verbeteren. 

Opleidingen
Axial wijst zijn netwerk op het bestaan 
van tal van opleidingen, onder meer bij 
Educam en Bruxelles Formation, om 
beter inzicht te krijgen in de ervaring 
van de klant, de klantenbegeleiding, 
het onthaal, het beheer van klachten 
en de nieuwe communicatiemiddelen. 
Die moeten trouwens niet beperkt blij-
ven tot de onthaalmedewerkers. Ook 
de directie en de arbeiders komen in 
contact met klanten. Verbale en niet- 
verbale communicatie is een troef 
geworden die de kwaliteit van de 
prestaties van het netwerk zonder eni-
ge twijfel extra kracht bijzet.

Carrosserie Kontakt in Rumst 

Aantonen en aanpassen
Juiste info is primordiaal om de klant-
en van Axial te begeleiden bij hun ad- 
ministratieve stappen. Ze weten vooraf 
precies wat er zal gebeuren en hoe ver 
de garantie en de tegemoetkoming 
van de verzekering gaat wanneer dit 
van toepassing is. Als het nodig is, dan 
wordt er niet geaarzeld om ze van 
naaldje tot draadje uit te leggen wat 
het herstelwerk of zelfs de mecha-
nische ingrepen inhouden. Ze krijgen 
ook een beeld van de resultaten als 
er eventueel moet herspoten worden. 
Uiteraard moet je je kunnen inleven 
in hun situatie, terwijl ze tegelijk naar 
de beste oplossing worden geleid die 
strookt met hun wensen en eisen. 

Waarschuwen
Soms is het nodig om de klant op 
de hoogte te brengen van eventuele 
knelpunten of vertragingen. Dat is een 
reflex bij onze leden. Voor Mike de 
Jong van Autocenter de Jong in Mol is 
de telefoon dan het ideale instrument. 
“Als de auto klaar is bellen we uiteraard 
de klant op. We doen dat ook als een 
herstelling langer duurt dan gepland, 
omdat bijvoorbeeld een bepaald on-
derdeel nog niet geleverd is. Wij vin-
den dit persoonlijk contact met onze 
klanten zeer belangrijk.” Het spreekt 
ook vanzelf dat ze vooraf juiste bestek-
ken moeten krijgen. Soms moet dat 
gepaard gaan met betalingsoplossin-
gen. Dat stelt gerust. Dankzij dialoog 
en ervaring kan vooruitgelopen wor-
den op hun vragen. 

Wachten aangenamer maken
Zo gaat het volgens Mike de Jong bij 
Autocenter de Jong: “Meestal zorg 
ik ervoor dat het dossier klaar is op 
de vooravond van de herstelling. Zo 

moeten de klanten niet lang wachten 
en gaat de opname vlot.” Ze moeten 
alleen nog de nodige documenten in-
vullen en wachten dat de vervangwa-
gen voor gereden wordt.

Mobiel blijven
De mobiliteit van de klant is een 
gewaarborgde service bij Axial. Het is 
niet meer dan terecht dat hij een ver-
vangwagen verwacht. Mike de Jong: 
“Negen op de tien klanten heeft een 
vervangwagen nodig. Wij stellen dit 
al voor wanneer de afspraak gemaakt 
wordt.” Deze Molse carrosserie zet 
ook in op flexibiliteit. “We hebben ver-
schillende types vervangwagens, die 
volledig uitgerust zijn, van break tot 
kleine stadswagen. Wie 200 km per 
dag aflegt, heeft een grotere auto no-
dig dan iemand die maar korte ritten 
van en naar huis maakt.”

Gevarieerde vloot
De vervangwagen is in feite het rij-
dend verlengstuk van het bedrijf. De 
Axial-leden zijn zich sterk bewust dat 
het uitzicht van een wagen belang- 
rijk is. Daarom bieden ze altijd recente 
wagens aan. De klant beschouwt het 
als een teken van respect als hij kan 
beschikken over een goed onder- 

houden en correct uitgeruste auto 
en zelfs kan kiezen voor een automa-
tische versnellingsbak. Hij voelt zich 
verwend en naar waarde geschat. In 
Rumst aarzelt ook Carrosserie Kontakt 
niet om mensen naar huis te brengen, 
als ze geen vervangwagen wensen. 
Walter Van Asselberghs en zijn zoon 
Jonas willen trouwens doelbewust 
een familiebedrijf blijven dat dicht bij 
zijn klanten staat.

Virtueel onthaal
De onthaalzone of de wachtruimte is 
niet altijd het eerste contact met de 
carrosserie. Dat kan ook telefonisch 
of via internet. Mike de Jong heeft een 
voorkeur voor de telefoon. “We heb-
ben geprobeerd om te werken via 
sms of mail, maar dat draait volgens 
ons minder goed, omdat we nooit ze-
ker weten of de klant het bericht wel 
gelezen heeft.” Andere Axial-carros-
serieën gingen echter wel voor online 
diensten. Dat is bijvoorbeeld het geval 
bij Carrosserie Doppagne in Flémalle. 
De mailbox wordt voortdurend in de 
gaten gehouden en er komt gega-
randeerd antwoord enkele uren na de 
ontvangst van het sms- of mailbericht. 
Dit bedrijf heeft de doordachte keuze 
gemaakt om de aanmaak van zijn web- 
site uit te besteden, want dat “vraagt 
professionele competenties”. In deze 
logica van beschikbaarheid en infor- 
matie werd de webstek goed ge- 
structureerd, met een contactformulier, 
het adres van het atelier, het telefoon- 
nummer en het e-mailadres.

De grondige kennis 
van het vak is 

een troef van het 
Axial-netwerk. De 
klant weet dat hij 
op kwaliteitswerk 

kan rekenen. 
Bovendien wordt de 
voorbereiding nooit 

verwaarloosd.

DOSSIER 06

In het kort
  De onthaalzone en de parkeerruimte verzorgen

  Glimlachen en zich inleven

  Adviseren en uitleggen

  De klant begeleiden bij zijn administratieve stappen

  Bereikbaar blijven via de telefoon en internet

  Communicatiemiddelen uitwerken die overeen-
komen met het imago van professionalisme

  De klant naar waarde schatten

  Het vervangwagenpark verzorgen

  Meer dan de verwachte diensten leveren

  Het personeel opleiden in de communicatietechnieken

  Erop toezien dat een imago van efficiëntie en goed 
beheer wordt uitgedragen

  Een zekere mate van flexibiliteit inplannen

  Nooit nalaten om de klant te betrekken

  De klantentevredenheid analyseren en desgevallende 
wijzigingen treffen
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Goede reputatie
Dit professionalisme geeft Carrosserie 
Doppagne een gevestigde faam. Niets 
gaat boven positieve mond-tot-mond- 
reclame. De particulieren onthouden 
dit adres voor alle kleine carrosserie- 
werken, maar ook voor smart repairs en 
schade die de verzekering niet dekt. 
Ze komen terug als het werk aan hun 
eigen auto of de wagen van een kennis 
goed gedaan is. Pascal Massin maakte 
de keuze om met ‘solide’ leveranciers 
te werken. Hij stuurt zijn personeel 
ook naar opleidingen, informatica 
inbegrepen, om ‘met de tijd mee te 
gaan’. Het bedrijf investeert dus ook 
in mensen. Een ander voorbeeld van 
deze inspanning is het wagenpark aan 
vervangvoertuigen. Deze zijn steeds 
heel recent en sommige hebben een 
automatische versnellingsbak.

Netwerken
Het bedrijf in Flémalle besteedt ook 
veel zorg aan zijn website. Die wordt 
extern aangemaakt, met een doel-
gerichte verwijzing strategie. 

Het e-mailcontactadres  

is eenvoudig (info@

carrosserie-doppagne.be) 

en de klanten kunnen de 

carrosserie in dringende 

gevallen ook via sms 

bereiken. 

Bovendien is het bedrijf actief op 
het sociaal netwerk Facebook maar 
‘zonder te pushen’. Dat het deel uit-
maakt van het Axial-netwerk is nog 
een troef waarop de bvba Carrosserie 
Doppagne kan steunen. Dat versterkt 
het imago van ernstig bedrijf dat nog 
meer kwaliteit levert.

“Je moet met je tijd meegaan en jezelf 
in vraag stellen.” Vandaag staat Pascal 
Massin aan het roer van Carrosserie 
Doppagne in Flémalle, dat in 1980 
werd opgericht. Hij beseft heel goed 
hoe het familiebedrijf moet evolu-
eren. Zo speelte hij met succes in op 
de nieuwe behoeften, zowel van de 
verzekeraars als van de particuliere 
klanten. 

Carrosserie Doppagne, in het 

hart van Flémalle, is ook een 

uitstekend voorbeeld van 

een gesmeerde organisatie. 

De ruimte is open en licht. Dat 

geeft een geruststellende 

indruk van eff iciëntie en ernst.

In het aparte kantoor worden de 
klanten comfortabel ontvangen om 
alle administratie af te werken en de 
technische uitleg te krijgen. Uiteraard 
wordt niet vergeten “de tijd te nemen 
om de schade aan de wagen onder 
de loep te nemen.”

Op de brug
De communicatie met de klanten en 
met de verzekeraars maakt het werk 
van de vier medewerkers van Car-
rosserie Doppagne nog kwalitatiever. 
Pascal Massin aarzelt trouwens niet 
om het team een handje te helpen. “Ik 
ben graag op de hoogte en wil bijbli-
jven”, legt hij uit. “Ik doe niet alleen ad-
ministratie, ik probeer zo veel mogelijk 

aan de wagens te werken.” Ook dat 
verhoogt de kwaliteit van alle advies. 
“Zelfs om een bestek op te maken … 
als je zelf niet in de werkplaats staat, is 
het moeilijk om een prijs op het werk 
te plakken. Het beroep evolueert zo 
snel en er komen altijd maar nieuwe 
legeringen en technieken bij.”

Goede relatie met verzekeringen
Nog een belangrijk aspect van het 
vak van carrossier is de relatie met de 
verzekeraars en de makelaars van de 
sector. 
De vertrouwensrelatie met deze onmis-
bare spelers is zowel gebaseerd op de 
kwaliteit van het werk als op de statis-
tieken van de actuarissen en de interne 
naleving van de processen. Daarom zijn 
de vier medewerkers van Pascal Massin 
erg waakzaam voor de prijs-kwaliteits-
verhouding, met bijzondere aandacht 
voor de volgende punten:
• de netheid,
•  de termijn en de naleving van die ter-

mijn,
• het telefonisch onthaal,
• de dienstverlening aan de klanten,
•  de mechanische herstellingen, naast 

deze aan de carrosserie,
• de gemiddelde kostprijs,
•  het nakomen van de administratieve 

verplichtingen,
•  het advies aan slachtoffers van 

schadegevallen.

ZOOM 08

Carrosserie  
Doppagne

 Carrosserie Doppagne is een toonbeeld van dynamisme. Dit jong en 
ervaren team weet de omwentelingen in de autosector goed te volgen 
en neemt ook een geslaagde digitale bocht om de klanten alsmaar 
beter te bedienen.

“We willen ons 

onderscheiden, maar 

tegelijk de criteria van 

de verzekeringen 

naleven.” 
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“We werken met watergedragen lak-
ken, niet meer op solventbasis. We 
gebruiken grondverf die uv-drogend 
is, die dus geen infraroodlicht meer 
nodig heeft. Uv-licht verbruikt veel 
minder energie dan een infraroodlamp. 
Die creëert namelijk meer warmte en 
daardoor heb je meer elektriciteit en 
energie nodig.”    

Draaiplateau
Ook de “drive-in” zone van Blits werd 
recent volledig vernieuwd. “Daar heb-
ben we een expertisezone en een fo-
tocorner gemaakt. De expertisezone 
is bedoeld om samen met de klant 
of de expert de schade goed te kun-
nen vaststellen. Er is ook speciale ver-
lichting voorzien: een diffuus led-licht 
dat zowel dimbaar als kleurvariabel is, 
zodat we de verlichting kunnen aan-
passen naar de kleur van de auto. Zo 
kunnen we vervormingen beter vast-
stellen. We installeerden ook een hef-
brug om de onderkant van de wagen 
en de mechanische delen zoals de 
ophanging beter te zien. De fotocorner 
heeft een draaiplateau in de vloer. De 
auto draait rond en met een vaste 

camera worden beelden genomen 
van de wagen en van de schade.”

Blits werd in 1992 opgericht door de 
familie Houttequiet, in de regio be-
kend als dealer van Opel en vroeger 
ook Chevrolet. Voor het herstellen van 
autoschade bij alle mogelijke merken 
werd autoschadebedrijf Blits in het 
leven geroepen.

“Niet alleen het aantal, maar 

ook de omvang van de 

schade verkleint jaar na 

jaar. Nu gaat het vaker om 

cosmetische herstellingen.”

“De jongste drie jaren hebben we ons 
gespecialiseerd in kleine tot middel-
grote schades”, zegt sitemanager Jas-
per Colin. “Daar kunnen we echt het 
verschil maken ten opzichte van onze 
concullega’s.” Waarom die keuze? “We 
zien een evolutie in de schademarkt: 
niet alleen het aantal, maar ook de 
omvang van de schade verkleint jaar 
na jaar. Nu gaat het vaker om cos-
metische herstellingen. Vergelijk het 
met een dagziekenhuis: je brengt de 
wagen ‘s morgens binnen en krijgt 
hem ’s avonds terug.”

Nieuwe technieken
Blits werkt hiervoor op een andere 
manier. “We grijpen minder substan-
tieel in op de structuur van de wagen 
zelf, we werken meer lokaal. Om de 
vergelijking met de medische wereld 
door te trekken: bij een kijkoperatie 

worden andere technieken toegepast 
dan bij een openhartoperatie”, vertelt 
Jasper. De schade wordt sneller en 
goedkoper hersteld. 
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Blits herstelt kleine  
autoschades sneller  
en goedkoper

 Autoschadebedrijf Blits uit Beveren heeft zich toegelegd op de  
zogenaamde ‘dagherstellingen’. Dat zijn kleine herstellingen die dank-
zij nieuwe hersteltechnieken en sneldrogende verf snel en goedkoop 
uitgevoerd worden.

Blits blijft ook zoeken 

naar nieuwe 

technologie om 

eff iciënter, sneller en 

milieuvriendelijker  

te werken.

Blits kan bijvoorbeeld een 

kras in de zijwand en in 

de bestuurdersdeur met 

reduced repair wegwer-

ken voor ongeveer 450 

euro, terwijl volledig hers-

puiten zo’n 700 euro zou 

kosten (excl. btw). Een 

besparing van 300 euro 

of 40 procent.

Garage 

Naast het schadeherstel heeft 

Blits nog ambities: het start 

binnenkort met een garage 

op dezelfde locatie, onder het 

kwaliteitslabel van  

Quality Garage.

“Zo kunnen we ook onderhoud en 
mechanische herstellingen uitvoeren 
voor alle merken”, aldus Jasper. “We leg-
gen hier de nadruk op het multimerken-
karakter. We zijn niet afhankelijk van een 
merk of fabrikant. De verbouwingen zijn 
achter de rug, alleen nog wat afwerken 
en we kunnen starten.”



Axial : 
een vertrouwenspartner 
voor Elis

Elis, dat zijn 21.000 medewerkers in 13 landen. In België stelt 
dit bedrijf, dat diensten aan andere bedrijven verleent, 280 
mensen te werk in vijf dienstencentra. Naast de bestelwa-
gens maakt het gebruik van 50 bedrijfswagens met oper-
ationele leasing. In dat kader werkt Elis samen met de car-
rosserieën van het Axial-netwerk.

Altijd en overal eff iciënt
Dat het netwerk geografisch sterk gespreid is beschouwt 
Elis als een groot pluspunt. Zoals Finance Manager Frédéric 
Fau zelf zegt: 

“We blijven met Axial werken, omdat dit netwerk 

vestigingen heeft in heel het land en  

natuurlijk ook omdat het diensten van  

goede kwaliteit levert.”  

Die efficiëntie beaamt ook Managing Director Mark Beerts. 
“We hadden onlangs een schadegeval en dat is heel goed 
verlopen. Ik werd gebeld om de afspraak te bevestigen. De 
Axial-carrosserie heeft ook contact opgenomen met de 
verzekering en bijkomende inlichtingen gevraagd om de 
herstelling sneller te kunnen doen. Daarna kreeg ik nog 
een telefoon voor de vervangwagen.” En hij voegt eraan toe 
dat hij erg onder de indruk is van de service, de commu-
nicatie en het geleverde werk: “Mijn wagen was kraaknet 
en ik kreeg alles wat erin zat in perfecte staat terug. Niets 
ontbrak.”

Het vertrouwen
“De service vond ik echt top”, gaat Mark Beerts verder, en 
zeker omdat het carrosseriebedrijf “doet wat het zegt en 

zegt wat het doet.” Dat is een conditio sine qua non om het 
volle vertrouwen van Elis te krijgen. Frédéric Fau licht toe 
hoe zijn bedrijf het ziet: 

“Wij waarderen kwaliteit en zoeken dat dus 

ook bij onze leveranciers. Als alles goed 

verlopen is, geven we dat intern door om de 

dienstverleners aan te bevelen.”  

In ieder geval bevestigt hij dat er nooit een klacht is over het 
werk dat Axial aflevert.

Veiligheid
Mark Beerts heeft een duidelijke kijk op de efficiëntie van 
netwerken. Hij vindt dat deel uitmaken van een dergelijke 
organisatie belangrijk is voor het imago van haar leden. “Bij 
Elis hanteren alle dochterondernemingen gelijkaardige 
werkwijzen. Het stelt de klanten en partners gerust als ie-
dereen een zelfde optiek en methode toepast.” Hij herhaalt 
nog eens dat zijn groep het zich niet kan veroorloven om 
het kleinste risico te lopen. Want “ik wil niet dat één van 
onze wagens een ongeval veroorzaakt omdat hij niet goed 
hersteld werd.”

Het belang van het netwerk
“Op de lange termijn heeft het Axial-netwerk er baat bij om 
zich als dusdanig te profileren onder een paraplumerk. Dat 
zal zijn leden nog succesrijker maken.”  

Het kan dan in hun ogen voldoen aan de 

vijf gemeenschappelijke waarden: kwaliteit, 

vertrouwen, communicatie, de dingen goed 

doen en een resultaatcultuur.  

Elis kan de carrosserieën zelfs helpen om deze identiteit te 
versterken, met  gepersonaliseerde werkkledij en sanitaire 
diensten, om zo een synergie te smeden waar iedereen 
beter van wordt. 

 Elis is in Europa en Latijns-Amerika marktleider in 
verhuur en onderhoud van werkkledij en uitrusting 
rond hygiëne en welzijn op de werkvloer (sanitair ma-
teriaal, matten, waterfonteinen en koffiemachines). 
Voor de Belgische dochter van deze internationale 
groep zijn betrouwbare partners erg belangrijk. Pre-
cies wat de leden van het Axial-netwerk zijn.
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 Frédéric Fau, Finance Manager bij Elis

“De service  
vond ik echt top”
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App om carrossiers te vinden
De marktvereisten evolueren voortdurend en klanten wil-
len snel een hersteller vinden, liefst in de buurt. Daarom zet 
Axial in op een gloednieuwe mobiele app onder de naam 
Axial Go. Deze kersverse tool vertelt waar de dichtstbijzijn- 
de Axial-carrosserie ligt en stippelt de route uit voor de 
chauffeurs. Dat kan bijvoorbeeld erg handig zijn bij een on-
geval. “Op termijn kunnen de carrossiers van het netwerk 
hun eigen datasheet personaliseren en onder meer hun pro-
moties van het moment erop vermelden. De autobestuur- 
der kan alvast een foto van de schade zenden, zodat de 
hersteller al een eerste bestek kan opmaken”, stelt Philippe 
Herran.
Een dergelijke app zal binnenkort ook uitgewerkt worden 
voor het Best Repair-netwerk.
.

Strategisch partnerschap voor onderdelen
In het kader van de energietransitiewet, die verplicht herge-
bruikte onderdelen voor te stellen in de herstelbestekken, 
ging Axial een partnerschap aan met de specialist in twee-
dehandsonderdelen Careco. Deze sloper beschikt over 
een voorraad van zowat 20 miljoen tweedehandsstukken. 
Dankzij deze overeenkomst kunnen de carrossiers van het 
Axial-netwerk dus altijd rekenen op voldoende stock. 

In de specif ieke online winkel van Axial  

zal voor elk onderdeel in voorraad 

de technische info, de prijs en de 

beschikbaarheid staan.

“De goede kwaliteit van de onderdelen – het belangrijkste 
aandachtspunt voor het netwerk – zal hier ten volle gega-
randeerd zijn, dankzij hun traceerbaarheid en de bijhorende 
waarborg”, beklemtoont de voorzitter van Axial.”

Sterkere marges door diversif iiëring en mechanisch 
onderhoud
Nog een interessant partnerschap werd afgesloten met 
Club Auto Conseil, het netwerk van de Flauraud-groep 
dat wagens van alle merken onderhoudt en herstelt. Een 
twaalftal Axial-leden maakt er al deel van uit, om zo de 
activiteiten te diversifiëren. “Het belang van deze toenade- 
ring ligt voor de hand. In plaats van ons te storten op een 
activiteit die per definitie niet tot onze kernberoep behoort, 
kunnen we beter steunen op een partner met erkende lo-
gistieke capaciteiten, de nodige informaticatools en tech-
nische info, en met een eigen commercieel en marketing-
netwerk!”, besluit Philippe Herran.

Axial is duidelijk op de goede weg en wil deze blijven vol-
gen … Naast deze toenaderingen en innovaties blijft het haar 
filosofie trouw om partnerships met andere marktspelers 
te smeden en zo ervaring te bundelen, zonder daarom het 
eigen DNA te verloochenen.

Wordt dus vervolgd!
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30 jaar… 
een keerpunt ! 

 Eind september vond in Cap Esterel het jaarlijks 
congres van de 320 Axial-carrossiers en van de 95 
Best Repair-leden plaats. Samen vierden ze het der-
tigjarig bestaan van Axial France. Voorzitter Philippe 
Herran maakte van de gelegenheid gebruik om  
enkele nieuwigheden van formaat aan te kondigen. 
Het doel? Vooruitlopen op de vraag van morgen om 
het grootste onafhankelijke carrosserienetwerk te 
blijven.

30 jaar Axial, in 

het teken van 

digitale ontwikkeling, 

diversif iëring en 

partnerships.
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Verhuizing bij First Parts

First Parts en United Parts zijn verhuisd naar een nieuw, 
geautomatiseerd logistiek centrum in Zwevegem. De be-
doeling is om de productiviteit te verzekeren. Bovendien 
breidt First Parts zijn gamma uit en verdeelt het nu ook 
originele onderdelen van de merken Jaguar en Land Rover.

Würth REFILLOmat® vult 
spuitbussen automatisch bij

Het REFILLOmat-systeem van Würth is simpel, voor-
delig en ecologisch. Het maakt het mogelijk om spuit-
bussen opnieuw te vullen en op druk te brengen in 
één enkele handeling. Het gamma bestaat uit elf pro-
ducten: reinigingssprays, onderhoudsolie, siliconen-
spray, lasspray…

Glasurit viert tien jaar ColorMotion 
in Walibi

Op 9 oktober jongstleden nodigde BASF zijn ColorMo-
tion-klanten en hun gezin uit voor een avontuurlijke dag 
in het pretpark Walibi. Maar liefst 333 personen tekenden 
present om de verjaardag te vieren, samen met de 
Glasurit-papegaai. 

Spies Hecker schakelt versnelling 
hoger

Het F1-team Mercedes AMG Petronas, huidig wereldkampio-
en bij de constructeurs, vertrouwt op Spies Hecker om al het 
lakwerk vlot te laten verlopen. De racewagen van seizoen 2016 
gebruikt een nieuw ontwerp met kleuren die je onmiddellijk 
onderscheidt van de kleuren in 2015. Hij draagt acht kleuren, 
waarvan geen enkele beschikbaar is op de markt. 

En er is nog meer goed nieuws bij Spies Hecker: het lanceert 
een nieuwe, sneldrogende primer om lakreparaties sneller en 
goedkoper uit te voeren: de Permasolid Express 9250. Een-
voudig te verwerken en flexibel aan te brengen.


