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Ron de Vries, operationeel manager SternSchade:

”het is de kunst je kwaliteit 
hoog en je kosten laag 
te houden” 

Ron de Vries is operationeel manager SternSchade en 
heeft 39 jaar ervaring in het vak: “Elke dag liggen er kan-
sen om onze dienstverlening te verbeteren en beter te la-
ten renderen. Om de grotere opdrachtgevers én de berijder 
tevreden te stellen, is het de kunst je kwaliteit hoog en je 
kosten laag te houden. Door mijn aderen stroomt verf en 
thinner en ik ken het vak van schadeherstel. Als oude rot 
in het vak staat de kwaliteit van het werk centraal en knelt 
het daar soms wel even, in het tijdperk van de benchmark, 
maar dat is dan ook tegelijkertijd een uitdaging.” 

“Op mijn 16e kwam ik in het vak als leerling autoschadehersteller. In mijn 39 
jaar heb ik enorm veel zien veranderen. De grootste verandering? De vlucht die 
autotechniek heeft genomen en de gevolgen die dat heeft voor schadeherstel. 
Het is momenteel heel spannend in de sector. De opdrachtgevers willen dat je 
de schadelast laat dalen. De prijzen zijn nu zó laag dat onze marge minimaal is. 
Wij willen kwaliteit leveren en de rek is er nu echt uit. Maar ik denk dat de op-
drachtgevers te lang voor de prijs zijn gegaan en minder voor de kwaliteit en dit 
inmiddels ook wel inzien.”

Onze eigen, gestuurde schadestroom 
SternSchade, onderdeel van Stern Groep, telt in Nederland 12 vestigingen en  
circa 90 servicepunten bij dealerbedrijven door heel Nederland. Aanvullend  
onder Stern Groep is er nog een schadeherstelbedrijf voor de Ford-dealer  
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Ron de Vries, operationeel manager 

van SternSchade
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Van Kalmthout Auto met zijn zes vestigingen en  een 
schadeafdeling bij Ford-dealer Fitis Auto. “Stern 
Groep biedt haar klanten de belofte van mobiliteit 
en daar valt ook schadeherstel onder. Daarom heb-
ben we SternSchade. Tussen al onze vestigingen is 
voortdurend een logistieke stroom gaande om alle 
aangeboden schades zo gunstig mogelijk te verde-
len. Voor zover het mogelijk is, creëren we zoveel 
mogelijk de eigen gestuurde schadestroom.” 

18 merken herstellen met originele delen 
“We zijn gespecialiseerd in 18 automerken zoals  
Abarth, Alfa Romeo, Audi, Chevrolet, Dacia,  
Fiat, Ford, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, 
Mercedes-Benz, Opel, Renault, Smart, Volkswagen  
en Volvo. Om deze te herstellen gebruiken we  
originele onderdelen en hebben we gediplomeerd 
personeel dat precies weet wat er moet gebeuren 
om onze klanten weer veilig de weg op te laten gaan. 
We focussen op de particuliere klant en leveren die 
de allerbest denkbare kwaliteit.” 

SternSchade Mobiel
“Vorig jaar hebben wij onze service uitgebreid met 
een noviteit. Een compleet ingerichte bedrijfswagen 
maakt het mogelijk om op locatie reparatiewerk-
zaamheden uit te voeren aan personenwagens en 
bedrijfsvoertuigen. Sinds mei hebben we een twee-
de mobiele serviceauto op de weg. In Noord-Holland 
en in Rotterdam rijden deze nu. Dit concept slaat aan  
en zullen wij ook gaan uitbreiden. Met SternPoint 
hebben we nu ook een universeel  concept om ook 
snel kleine reparaties aan je auto te laten verzorgen. 
Bij SternPoint kun je terecht voor onderhoud, repa-
raties en banden voor je auto, ongeacht welk merk 
iemand rijdt.”

Investeren in de jeugd
“We hebben goede contacten met het ROC voor de 
instroom van jonge medewerkers. Samen met onze 
vestigingsmanagers mogen we zelfs het opleidings-
plan helpen samenstellen. Nuttig, op dit moment 
willen wij bijvoorbeeld Jaguar-specialist worden. De 
kennis die daarvoor nodig is van aluminium, kunnen 
we zo in het opleidingsplan adviseren. Wel is door 
de slechte economie de laatste twee jaar de instroom 
van jonge leerlingen iets beperkt. Voorheen hadden 
we jaarlijks 2 tot 4 leerlingen per vestiging aan de 
slag om de vergrijzing tegen te gaan. Een voorman 
of chef bij SternSchade? Die is 9 van 10 keer bij ons 
als leerling binnengekomen!”

Een klein land met grote uitdagingen
“We werken nagenoeg overal in Nederland en het 
valt mij altijd op hoe groot de mentaliteitsverschil-
len zijn in dit relatief kleine land. In Amsterdam kun-
nen klanten op eisende toon tegen je spreken en in 
Brabant komt de klant bij wijze van spreken nog met 
de hoed in de hand bij je langs. We leren onze me-
dewerkers goed in te spelen op al deze klantstijlen.” 

SternSchade is een geselecteerd reparateur voor een 
groot aantal verzekeraars in Nederland. “We werken 
met verzekeraars samen en we zijn tweederings scha-
deherstelbedrijf voor Achmea. De kunst is je kwaliteit 
hoog en je kosten laag te houden anders kun je de 
gestuurde schadestroom vanuit bijvoorbeeld Achmea 
of SchadeGarant wel vergeten. De schademarkt is 
enorm in beweging en als je niet méé beweegt, ga 
je het verliezen. We zitten er op als een “bok op de 
haverkist.”

Contractverlenging Glasurit
In juni 2012 is het contract met Glasurit verlengd. 
“Vooral Rob Smit, directeur van SternSchade, heeft 
hier intensief aan gewerkt. Uiteraard is iedereen erbij 
gebaat als de goede relatie met Glasurit wordt gecon-
tinueerd. Een verandering van lakmerk geeft per defi-
nitie onrust binnen je organisatie. Lak is emotie. Kijk, 
slechte lak is er niet meer op de markt. We gebruiken 
in het merendeel van onze schadeherstelbedrijven de 
producten van Glasurit. Als we intern spuiters over-
plaatsen, moeten ze soms op een andere vestiging 
met Glasurit leren werken. De praktijk leert dat ze dit 
binnen korte tijd  oppakken. Glasurit is dan de eerste 
om ter plekke zo’n medewerker alle ins & outs te mel-
den”, aldus Ron de Vries.

Stern Dealerdagen
“Met Glasurit organiseren we elk jaar SternDealer- 
dagen voor de medewerkers van onze zes divisies. 
Daarmee proberen we dealerbedrijven erop te atten-
deren dat schadeherstel binnen Stern Groep binnen 
handbereik ligt. Hiermee promoten we de interne 
schadesturing vanuit de dealerbedrijven van Stern 
Groep naar onze schadebedrijven. Op die merkdagen 
doen we bijvoorbeeld ook een workshop waarbij de 
dealers zelf aan de slag gaan met schadeherstel. Op 
deze SternDealerdagen krijgen we heel veel positieve 
reacties. Hebben we een probleem met de producten 
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van Glasurit? Dan hangen we niet direct aan de tele-
foon. We kijken eerst heel goed of het probleem niet 
bij ons vandaan komt. En als een klant klaagt, geven 
we die eigenlijk altijd gelijk en spuiten we het direct 
over. In mijn 39-jarige loopbaan kan ik niet herinneren  
Glasurit ergens op te hebben moeten aanspreken. 
Ze verzorgen de voorraden, houden ons magazijn 
op orde en halen daar ook de producten weg die de 
houdbaarheidstermijn hebben overschreden.”

Glasurit RATIO Partner Groep
“Glasurit is onze partner in business. Daarom zijn we 
lid van de Glasurit RATIO Partner Groep. Je leert daar 
ongelooflijk veel. De Glasurit RATIO Partner Groep 
heeft massa en visie en krijgt het voor elkaar om bij-
voorbeeld de FOCWA uit te nodigen voor een goed 
inhoudelijk verhaal. Of denk aan de leerzame sessies 
met SchadeGarant. Het is beduidend meer dan een 
gezellige club. Kijk, als Glasurit iets organiseert heb je 
de zekerheid dat het goed is georganiseerd. 

Benchmark geeft intern gezonde competitie
Door de benchmark van Glasurit, op basis van ons 
lidmaatschap van de Glasurit RATIO Partner Groep, 
kunnen we intern alle vestigingen tot op detailniveau 
met elkaar vergelijken. Waar is het lakverbruik hoger 
en hoe komt dat? Natuurlijk is het ook handig dat 

de benchmark je laat zien hoe collega-bedrijven het 
doen, maar nog interessanter vind ik het om intern 
de cijfers van de vestigingen te kunnen vergelijken. 
Met die data in de hand kun je in je schadeorganisa-
tie altijd verbeteringen aanbrengen. We prikkelen er, 
laat ik het zo zeggen, onze medewerkers mee. Vooral 
onze jonge voorlieden zijn daar gevoelig voor. Je ziet 
dat er daardoor een gezonde onderlinge concurrentie 

ontstaat tussen de vestigingen waardoor overal de 
resultaten nóg beter worden. Dat doen we tussen 
de vestigingen bijvoorbeeld ook met het onderling 
vergelijken van calculaties. Ik denk dat we op het lan-
delijk gemiddelde goed scoren. Toch blijft het van 
groot belang elke dag in je bedrijf bovenop het ge-
bruik van allerhande producten te zitten. Daar blijft 
altijd voordeel te halen.”

Dienst Procesoptimalisatie ieder jaar weer zinvol
Elk jaar laat SternSchade in alle vestigingen de 
dienst Procesoptimalisatie door Glasurit uitvoeren: 
“Daar zijn we tevreden over. Het is sowieso plezierig 
als je weet dat externe vakmensen de moeite nemen 
in je bedrijf mee te kijken. Ook maakt het mijn werk 
lichter omdat ik nu eenmaal niet in al onze vestigin-
gen tegelijk kan zijn. Vestigingsmanagers kennen 
ook bedrijfsblindheid of neem de wijze waarop je je 
garantiekosten verdisconteert. Glasurit kijkt daar bij-
voorbeeld heel scherp naar. Het is gewoon goed om 
elk jaar al onze vestigingen te laten doorlichten door 
Glasurit. En geloof mij: ze vinden altijd iets wat beter 
kan. Bijvoorbeeld ook op het gebied van procedu-
res die verslappen waardoor er uiteindelijk ook weer 
geld wegsijpelt. Ook hebben we personeelsmutaties 
waardoor kennis weggaat of van plek verandert bin-
nen de 12 vestigingen. Met een jaarlijkse proces-

optimalisatie kun je de zaak even goed resetten. Een 
van onze vestigingen kreeg eens een audit en daar 
kwam een score uit die ons zorgen baarde. Men 
bleek daar in die auditperiode heel druk geweest te 
zijn met veel stress en het was goed om op basis van 
deze audit alle neuzen weer in dezelfde richting te 
kunnen zetten, dankzij Glasurit.”



Ekris BMW heeft onlangs bekendge-
maakt lakschades voortaan te herstellen 
met onze autoreparatielak en dat met 
een contract bekrachtigd. Ekris BMW 
is onderdeel van PGA Nederland NV, 
de overkoepelende holding met ook een 
groot aantal dealerbedrijven en activitei-
ten op het gebied van autoleasing, 
automaterialen en im- en export. 
PGA maakt deel uit van de Porsche 
Holding. Ekris BMW neemt ook non-
paint artikelen af via Glasurit. Reden voor 
de 5 vestigingen van de BMW- en MINI-
dealer om te kiezen voor Glasurit, is vol-
gens Ekris BMW de hoge productkwali-
teit in combinatie met een uitstekend 
aanvullend dienstenpakket.

Diverse kleuroplossingen en grote database
Ekris BMW herstelt de schades in één vestiging, te 
Veenendaal en zal uitsluitend het watergedragen lak-
systeem Glasurit 90 Serie gebruiken. Hierbij maakt Ekris 
BMW gebruik van diverse kleuroplossingen, waaronder  
Profit Manager – managementsoftware gekoppeld aan 
de weegschaal in de mengruimte – en de spectrofotome-
ter Glasurit RATIO Scan. Deze meet exact de juiste kleur 
en verwijst vervolgens door naar de juiste mengformu-
le. Ook zet de dealerorganisatie ons kleurzoeksysteem  
Color Online in, waarmee de meest actuele mengformu-
les op internet teruggevonden kunnen worden. Zo nodig 
kan Ekris BMW gebruik maken van Glasurit’s kleurmake-
rij, waar wij door jarenlange ervaring met andere BMW-
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Hoge productkwaliteit in combinatie met aanvullend 
dienstenpakket bepalen keuze:

ekris BMw herstelt lakschades 
voortaan Met glasurit

relaties een grote database met veel kleurvarianten heb-
ben opgebouwd.

Rendement verhogen
In de samenwerkingsovereenkomst tussen beide 
partijen zijn ook afspraken gemaakt over verschil-
lende trainingen en aanvullende diensten, vanuit het  
Glasurit RATIO Concept Plus pakket, die wij gaan ver-
zorgen. Hiervoor is Ekris BMW toegetreden tot de  
Glasurit RATIO Partner Groep; een samenwerkingsver-
band gericht op het vergroten van het rendement van 
schadeherstelbedrijven. Glasurit heeft bovendien speci-
aal voor Ekris BMW een benchmarkmodel ontwikkeld dat 
de dealerorganisatie in staat stelt het hoogste rendement 
op uren en materiaalverbruik te realiseren.

kORT NIEUWS



De Van der Linden Groep te Waddinxveen is dealer 
van Hyundai en Seat. Onder de groep valt onder andere 
een schadeherstelbedrijf onder de naam Autoschade 
Waddinxveen. Rob Knop, directeur Van der Linden Groep: 
“De schadesector is een branche met een gezonde potentie 
voor de toekomst. Alleen zullen we er met z’n allen anders 
in moeten staan, Glasurit helpt ons hierbij.”

Rob Knop: “Mijn schoonvader is 30 jaar geleden begonnen met Hyundai en zelf 
kwam ik in zijn bedrijf werken toen ik 20 was. Van lieverlee is het bedrijf uitge-
groeid tot wat het nu is: een gerenommeerde dealer van Hyundai en Seat, plus 
het veelzijdige schadeherstelbedrijf, een occasioncenter en diensten als verze-
keringen en financieringen. Mijn schoonvader is inmiddels uit het bedrijf en sa-
men met mijn vrouw ben ik eigenaar. We tellen nu 50 zeer trouwe en gemoti-
veerde medewerkers waarvan er 16 werkzaam zijn in ons schadeherstelbedrijf  
Autoschade Waddinxveen. Daar werken vijf jongens onder de 30 jaar die al 12,5 
jaar in dienst zijn. Zij kwamen rechtstreeks van school en zijn door ons verder  
opgeleid. Dat zegt wel wat. We investeren heel veel in een goede sfeer en relatie 
met onze werknemers. Uiteindelijk merkt de klant dat altijd.” 

Succesvol ondanks economie
“Uiteraard zijn het economisch nu moeilijke tijden. Maar met keihard werken, dui-
delijke kaders scheppen voor je medewerkers en met z’n allen een goede sfeer 
creëren en kwaliteit leveren, kom je een heel eind. Voor het personeel is het geen 
probleem om eerder te beginnen en later naar huis te gaan. Onze kracht is ook dat 
we regionaal heel actief zijn, ook met een 0800-nummer, waardoor contact een-

Rob knop, directeur Van der Linden groep: 

“wat in de zorg gaat geBeuren, 
Maken wij Binnen de schade-
Branche al 25 jaar Mee”

Rob Knop, 

directeur Van der Linden Groep
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uurloon naar je zin, goed werk en je bent zelf de sturende 
partij in plaats van de verzekeraar. Wat er nu in de zorg 
gaat gebeuren, hebben wij binnen de schadebranche al 
25 jaar meegemaakt!”

30-jarige samenwerking Glasurit
“Met Glasurit werken we al 30 jaar prima samen, net 
zolang als het bedrijf bestaat. Zowel voor Hyundai als 
Seat heeft Glasurit de approvals van de fabrikant. Mooi 
meegenomen, maar mij had het verder niet uitgemaakt 
of ze het nu wel of niet hadden. We doen ons schadeher-
stelwerk met passie en bij die passie hoort ook dat we 
kritisch zijn én blijven richting Glasurit. Het gaat erom dat 
onze spuiters er goed mee kunnen werken en dat het ma-
nagement tussen beide bedrijven ook een goede relatie 
kan onderhouden. Op beide niveaus lukt dat. Het product 
is goed, de bijbehorende trainingen ook en de medewer-
kers ervaren wij als professioneel en hulpvaardig. Over 
Glasurit hoor je mij dus niet klagen. In die 30 jaar is er 
weleens wat geweest, maar Glasurit pakt dingen die bij-
sturing nodig hebben direct op. Aan de andere kant zijn 
wij ook een gemakkelijke klant voor Glasurit, kan ik stel-
len.”

Durf je kwetsbaar op te stellen
“We maken ook graag gebruik van de ondersteunende 
programma’s die Glasurit biedt. Ik kan dat iedereen aan-
raden. Ze hebben zóveel kennis in huis die verder reikt 
dan alleen de potten lak. Met die knowhow is áltijd wel 
een verbetering te bereiken, ook bij ons. Het is aan de 
ondernemers om zich kwetsbaar op te stellen en Glasurit 
om een kritisch rapport te vragen op basis van een inter-
ne audit in hun bedrijf. Nog niet zolang geleden hebben 
wij dat ook gedaan. Daar kwam toch weer een verrassend 
aantal verbeterpunten uit. Op een hele heldere manier 
geeft Glasurit je aan waar je eventuele zwakke punten 
zitten. Vervolgens is het aan ons om daarmee aan de slag 
te gaan en opnieuw ons rendement te verbeteren.” 

Kijkje in andermans keuken
“We zeggen niet dat we het goed doen, maar we doen 
ons best om het zo goed mogelijk te doen. Vanuit die 
houding staan we altijd open voor de adviezen van  
Glasurit. Ook zijn we Glasurit RATIO Partner. Wij ma-
ken graag gebruik van de voordelen van ons lidmaat-
schap en vooral met de adviezen kunnen we goed uit de 
voeten. Wat vooral voor ons van toegevoegde waarde 
is, is dat we met de collega’s binnen de Glasurit RATIO  
Partner groep kunnen bijpraten. Je leert heel veel van 
elkaar. Sowieso kijken we, om te leren, regelmatig bij 
andere schadeherstelbedrijven in de keuken. Ik kan dat 
iedereen aanraden!”

voudig, snel en gratis is. Die regionale/lokale aanwezig-
heid helpt je het verschil te maken. We hebben ook een 
eigen leasemaatschappij en verkopen verzekeringen en 
financieringen. Die totale dienstverlening onder één dak 
genereert voor ons veel extra werk.”

Veelzijdig actief met schadeherstel
“Autoschade Waddinxveen is een belangrijk bedrijfson-
derdeel voor ons, met verve geleid door Douglas Vis. Bij 
Autoschade Waddinxveen draait het om kwaliteit, veilig-
heid, milieu en uiteraard een goede, snelle afhandeling 
van schades. Ons bedrijf is aangesloten bij Focwa Euro-
garant. Klanten krijgen maar liefst 4 jaar garantie op de 
reparatie van hun voertuig en wij werken uitsluitend met 
originele onderdelen. We zijn met dit bedrijf actief in de 
markt en veelzijdig in het aanbod. Ons schadeherstelbe-
drijf pakt alles aan, we laten niets liggen. Denk aan indus-
trie, boten, vrachtwagens en zelfs oldtimers.” 

Belettering, prints en carwrapping
De holding stelt de behoefte van de klant centraal en 
heeft mede daarom het aanbod verruimd. Rob vertelt 
daarover: “Zo bieden wij onder andere ook belettering 
via ons eigen bedrijf Design Service. Dat verzorgt bijvoor-
beeld omkleuring van vrachtwagens, autobelettering en 
carwrapping, grootformaat prints en zelfs gevelreclame. 
Is er schade? Dan nemen we in één moeite door de be-
lettering en bestickering mee. Kortom, een succesvol 
concept voor een complete service vanuit het herstelbe-
drijf, inclusief stickers en belettering. Een aansprekend 
voorbeeld van hoe je in mindere tijden toch je omzet en 
rendement op peil kunt houden.”

Zelf de schadesturing beïnvloeden
“We bedienen de zakelijke markt met veelal Seat en de 
particuliere markt met Hyundai. Op jaarbasis verkopen 
we zo’n 1000 auto’s. Dat lijkt veel, maar dit aantal is ook 
nodig vanwege de flinterdunne marges waarmee we in 
deze branche worden geconfronteerd. Deze marges staan 
voortdurend onder druk, ook in het schadeherstelbedrijf. 
Toch is de schadebranche een sector met een gezonde 
potentie voor de toekomst, meen ik te kunnen stellen. Al-
leen zullen we er met z’n allen anders in moeten gaan 
staan. In 2007 hebben we zelf die switch al gemaakt. We 
verkopen sinds dat jaar auto’s met een verzekering en 
zo hebben we dus zelf invloed op die verzekering en dus 
de schadesturing. Het is mijn mening dat andere scha-
deherstellers veel te veel de verzekeringsmaatschappijen 
en leasemaatschappijen laten bepalen wat er moet ge-
beuren binnen de schadestroom. Met onze aanpak van 
een auto plus verzekering hebben we daar zelf veel meer 
invloed op. Je houdt de schade in eigen huis, hebt een 



In het mooie Brabantse Erp is een, al sinds 1979 gevestigd, 
schadeherstelbedrijf inmiddels uitgegroeid tot een begrip 
in de Nederlandse schadeherstelsector: Autoschade 
Leo Brans. Wie naar de historie van Leo en Karin Brans 
en hun tot in de vingertoppen gedreven medewerkers kijkt, 
ziet een groei van autospuiterij tot een gerenommeerd 
allround autoschadeherstelbedrijf. 

Karin Brans: “We doen met onze 15 gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers 
alle soorten schades. Maar vooral ook in het hogere segment weet de klant ons te 
vinden vanwege onze techniek, vakkennis en ervaring. Als je onder andere werkt met 
Mercedes-Benz, Audi en BMW loop je de nieuwste autotechniek ook als eerste tegen 
het lijf bij een schade. Met onze kennisontwikkeling moeten we dus voortdurend aan 
de bal blijven.”

Gehecht aan zelfstandigheid
Vooral door het beleid van verzekeraars sluiten steeds meer autoschadeherstelbe-
drijven zich aan bij een keten, dit geldt vooralsnog niet voor Autoschade Leo Brans. 
Karin: “Wij zijn enorm gehecht aan onze zelfstandigheid. Die biedt ons de gelegen-
heid zelf beslissingen te nemen waardoor we onze eigen koers kunnen varen en onze 
kwaliteitsnormen kunnen handhaven. Naast het traditionele schadeherstel hebben 
wij ons gespecialiseerd in alternatieve technieken. Schades kun je namelijk op meer-

karin Brans van Autoschade Leo Brans:

“wij weigeren concessies 
te doen aan de kwaliteit 
vanwege de kleine Marges”

Karin Brans, 

Autoschade Leo Brans
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dere manieren repareren en we kunnen door onze brede 
expertise altijd de voor de klant en auto meest optimale 
reparatievariant kiezen. In de schadeherstelbranche neemt 
het aantal schades af. Ook dalen in Nederland het gemid-
delde schadebedrag en de marges. We moeten dus super 
efficiënt opereren. De keuze die we hebben tussen ver-
schillende reparatietechnieken helpt daar enorm bij. Uit-
eindelijk is de klant daarmee het beste af. Aan de andere  
kant houdt die druk op het rendement ons scherp. Overigens  
loopt in ons bedrijf de omzet minder terug dan het gemid-
delde in Nederland. We profiteren ervan dat ons werkgebied  
zich uitbreidt. Op aanbeveling, voornamelijk via derden, 
komen klanten nu van ver speciaal naar ons toe. Boven-
dien zijn wij sterk in onze acquisitie. Kwaliteit blijkt voor 
een grote doelgroep toch zwaar te wegen. Ons gespeciali-
seerde schadeherstel spreekt zich klaarblijkelijk rond.”

Specialist in hoogwaardig herstel
“Vooral zijn wij actief met het herstellen van grotere, ge-
compliceerde autoschades, dus met veel elektronica en 
aluminium carrosserieën. Met aluminium schadeherstel 
waren we een van de eersten in Nederland. Vooral in het 
hogere segment weet men dat te waarderen. We zijn dan 
ook een officieel Mercedes-Benz reparateur en repareren 
ook veel BMW, Peugeot, Nissan, VW, Audi en meer. Ook 
met watergedragen lak van Glasurit waren we destijds een 
van de eerste pioniers. Tegenwoordig hoor je veel over 
lijmtechnieken en opleidingen daarvoor, maar wij lijmen 
al jaren omdat we die techniek direct in onze processen 
hebben geïntegreerd zodra deze geïntroduceerd werd.”

Modern en classic
“De door ons geleverde kwaliteit wordt gewaardeerd en 
levert weer nieuwe klanten op. Wij krijgen daardoor zelfs 
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de mooiste en meest exclusieve auto’s in onze werkplaats 
en het is voor vakmensen natuurlijk leuk om aan een  
Ferrari 360 Modena of 250 te werken en deze weer als 
nieuw af te leveren. Een bijzondere opdracht was het te-
rugbrengen naar de originele blauwe kleur van de Cisitalia 
202 uit 1947 waarvan de Argentijnse Evita Peron, de eer-
ste eigenaresse was. Deze auto staat reeds in een Ameri-
kaans museum. De volledige restauratie van een klassieke  
Jaguar MK2 was ook dankbaar werk voor het team in de 
werkplaats.”

Voortdurend trainen en opleiden
Een aanzienlijk deel van de opdrachten komt binnen via 
dealerbedrijven en daardoor ontstaat een onmisbare ken-
nisuitwisseling, stelt Karin: “Vooral in auto’s in de hogere 
prijsklasse wordt veel elektronica en een groeiend aantal 
staal- en aluminiumdelen toegepast. In sommige auto’s 
zijn zelfs 11 verschillende soorten staal verwerkt. Die uitda-
gingen motiveren ons tot kennisverbetering door eigen on-
derzoek en bijscholing van onze vakkundige medewerkers.  
Eigenlijk is hier altijd wel iemand naar een training of op-
leiding om de nieuwste snufjes en technieken onder de  
knie te krijgen. Zit je daar niet bovenop dan ben je je  
kennisvoorsprong in no time kwijt”, aldus Karin Brans.  
“Ons geheim? Een super gedreven en gemotiveerd team 
van medewerkers. Kritisch bovendien. De juiste man of 
vrouw op de juiste plek. Onderling hebben we een goede 
klik met elkaar, dat is erg belangrijk. Dat brengt resultaat 
tot stand.”

Extra aandacht voor Glasurit RATIO Partner 
“Met Glasurit werken we al sinds 1983, nadat we naar 
onze huidige locatie op het industrieterrein de Molenakker 
zijn verhuisd. De dienstverlening is super en we hebben 
meer een samenwerking dan een klant-leverancier relatie. 
Als we verbeterpunten hebben, zoals destijds bij de intro-
ductie van de watergedragen lakken, nemen ze die echt 
ter harte, al duurt het voor ons meestal nog te lang. We 
zijn een zeer zelfoplossend bedrijf en beginnen niet direct 
te piepen als er iets niet goed is. We proberen altijd eerst 
zelf een oplossing te bedenken, samen met onze doorge-
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winterde spuiters. Het is voor ons een uitdaging het uiter-
ste uit een product te halen. Maar als het écht niet lukt, 
dan nemen we contact op met Glasurit en staan ze direct 
bij ons op de stoep. Er is altijd overleg mogelijk en als 
gesprekspartner neemt Glasurit onze opmerkingen écht 
serieus. We zijn lid van de Glasurit RATIO Partner Groep. 
Samengevat kan ik zeggen dat we daardoor nóg meer 
aandacht krijgen. Je kunt bijvoorbeeld meedoen met de  
Amice-cijfers waardoor je nog meer inzage krijgt in je cal-
culaties. Benchmarking geeft ons informatie over diverse 
bedrijfsonderdelen. Efficiency programma’s en verbruiks-
analyses worden met ons gemaakt en er worden techni-
sche audits uitgevoerd. Naar aanleiding daarvan krijgen 

we via de Glasurit RATIO Partner Groep regelmatig in 
onze eigen werkplaats training, wat weer goed aansluit 
op onze behoefte om vooraan te blijven staan met onze 
kennis. Bovendien kunnen we terecht bij het trainingscen-
trum in Maarssen voor onze medewerkers.”

De spoeling is dun
“Het is nu moeilijk in de branche. Wat de toekomst ons 
gaat brengen in de schadesector is heel onzeker. De mar-
ges zijn ongelooflijk klein en het schadeaanbod daalt 
door bijvoorbeeld alle veiligheidstechnieken in auto’s en 
verkeersremmende maatregelen. Door de economische  

crisis zijn er bovendien minder verkeersbewegingen. Ve-
len mensen carpoolen, nemen eerder de fiets of kopen 
een scooter. Dit is ook mede een gevolg van de hoge 
brandstofprijzen. Bovendien zijn er teveel schadebedrij-
ven en de spoeling wordt steeds dunner. Verder wordt er 
veel van ons verwacht. De cliënt wil steeds meer ontzorgd 
worden. De verzekeraars verwachten dat we steeds meer 
herstellen, terwijl wij in ons bedrijf juist veel grotere scha-
des krijgen. Dan valt er vaak niet te herstellen en moet je 
gewoon vervangen. Wat kapot is, is bij een groot aantal 
schadeaanbiedingen vaak goed kapot. Daarnaast vraagt 
de nieuwe hiqure norm erom dat we wederom intensief 
investeren, vooral in het personeel, zowel in de werkplaats 
als op kantoor. Hopelijk zien we die ontwikkeling gewaar-
deerd binnen het uurtarief en screening van bedrijven. Er 
wordt van ons verwacht alles nog beter vast te leggen, 
te werken volgens fabrieks- of leveranciersvoorschriften, 
nog meer te fotograferen, en het eindproduct tiptop af te 
leveren en ook nog eens zo goedkoop mogelijk. Daarop 
worden we ook constant gemeten. Maar de kwaliteit waar 
wij voor staan kan niet voor een koopje.”

Met topmerken en kwaliteit al snel 
een hoog schadebedrag
“Kwaliteit overwint uiteindelijk, zeg ik altijd. Maar wij 
beginnen nu onze vraagtekens te zetten of dat wel zo is. 
De gehele branche maakt elkaar gek. Dit gaat ten koste 
van kwaliteit. Ook ten koste van kwaliteit van mensen. 
Er zijn veel goede bedrijven in schadeland, vele werken 
anders dan wij. Maar het is tenslotte de klant die je kwali-
teit bepaalt. Dat geldt voor ieder bedrijf. Wij hebben een 
zeer divers klantenbestand. Maar doordat we een groot 
aantal duurdere topmerken repareren en bovendien gro-
tere schades, is ons schadebedrag al snel hoger dan ge-
middeld. Dan word je al snel als te duur gezien, omdat  
je uitsteekt boven de gemiddelde schadebedragen van  
tegenwoordig. Verzekeraars willen alles in het gemiddel-
de hebben, maar wij zijn geen gemiddeld bedrijf”, conclu-
deert Karin Brans.

Waardering
“Het draait allemaal om de euro’s, heel begrijpelijk. Maar 
het wordt tijd dat ook het positivisme in onze branche te-
rugkeert. Dat wens ik ook alle medewerkers op de werk-
vloer in schadeland toe. Dit prachtig ambachtelijke be-
roep verdient meer waardering voor wat de uitoefenaren 
met hun handen en hersenen recht maken, laten glanzen 
én - als het gaat om elektronica - weer laten werken.”
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overname van artikelen 
is toegestaan na 
uitdrukkelijke en schriftelijke 
toestemming van 
BasF coatings services B.v.

Simpel zoeken op kleurcode of -naam
Men kan op kleurcode of -naam zoeken en vervolgens een 
keuze maken uit de beschikbare laklijnen en varianten van 
de opgevraagde kleur. De app voor Glasurit Color Online 
is gratis te downloaden vanuit de Google PlayStore of de 
App Store van Apple, door in het zoekveld ‘Glasurit’ te ty-
pen en de app te installeren.

Simpele gebruikersinterface en 
vereenvoudigde versie 
Met deze eerste kleurzoekapplicatie voor smartphones gaan 
wij over naar het nieuwe tijdperk van mobiele toepassin-
gen. Voor deze app ontwierp Glasurit een vereenvoudigde 
versie van Glasurit Color Online, met de focus op kleur-
zoekopdrachten. Een duidelijke gebruikersinterface geeft 

kleurzoek app: glasurit  

MengForMules van glasurit 
color online oP de sMartPhone

kLEUREN

toegang tot de volledige en up to date kleurenexpertise van 
de Glasurit database, ’s werelds grootste in zijn soort. Met 
een al gespoten kleurstaal uit het Color Profi Systeem dat 
als kleurstandaard fungeert, kan de spuiter snel op merk, 
type en bouwjaar de passende mengformule kiezen.

Actuele database en overal te raadplegen
Gebruikers kunnen, wanneer ze op zoek zijn naar een pas-
sende reparatieoplossing, overal de Glasurit Color Online 
database raadplegen en ook stuurt deze app van Glasurit 
Color Online de nieuwste kleurinformatie rechtstreeks naar 
hun smartphone. Het blijkt handig dat de informatie niet al-
leen op de werkvloer in het schadeherstelbedrijf, maar ook 
onderweg of bij klanten op locatie opgevraagd kan worden.

Sinds kort is het voor 
de gebruikers van onze 
laksystemen mogelijk om 
Glasurit Color Online, de 
database met mengformules, 
ook via de smartphone te 

gebruiken. Glasurit heeft met deze app 
weer een primeur en is de eerste lakle-
verancier die een smartphone applicatie 
aanbiedt waarmee gebruikers de juiste 
mengformule direct kunnen vinden. 
Deze innovatie past in de filosofie dat 
producten en diensten van Glasurit een 
maximale bijdrage moeten leveren aan 
de rendementsverbetering van auto-
schadeherstelbedrijven, carrosserie-
bouw en aanverwante bedrijven. Mede 
daardoor hebben wij in ruim honderd 
jaar onze marktpositie van een van de 
grootste fabrikanten van autoreparatie-
lakken ter wereld kunnen opbouwen.

App Store
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het dienstverleningsconcePt 
van glasurit: 20 jaar jong

De bedenkers van het Glasurit dienstverleningsconcept 
zagen in 1993 op visionaire wijze kansen om schade-
bedrijven niet alleen lak te verkopen, maar hen ook 
technisch en bedrijfseconomisch te adviseren bij de 
meest optimale toepassing hiervan. Bedoeld om meer 
efficiency en dus rendement te creëren in hun schade-
herstelbedrijf. Van meet af aan steunde dit dienstver-
leningsconcept op twee pijlers: goed luisteren naar de 
klant en adviezen leveren die aansluiten op de beluis-
terde behoeften.

De sleutel tot succes: delen van kennis
De switch van louter producten leveren naar de uit-
breiding met aanvullende diensten bleek een gouden 
greep en bevestigde de pionierspositie van Glasurit. De  
Glasurit RATIO Partner Groep is destijds de basis en eer-
ste stap geweest om deze diensten onder de aandacht 
te brengen en, in de basis, gestructureerd aan te bieden. 
Glasurit was de eerste lakleverancier die ondersteunen-
de diensten aanbood aan haar klanten. Aanvankelijk om 
de producten goed te gebruiken, later aangevuld met 
diensten om de werkdruk te ontlasten en vervolgens 
gericht op alle rendementverbeterende ondersteuning, 
tot op managementniveau aan toe. Uiteraard is het in 
de beginjaren, samen met vooraanstaande topklan-
ten, zoeken geweest om dit pioniersconcept zo opti-
maal mogelijk in te vullen. Wel stond al direct als een  
paal boven water 
dat het hele dienst-
verleningsconcept 
zou draaien om het 
delen van kennis:  

gLASURIT UITgELIcHT

Inmiddels bestaat het dienstverleningsconcept van 
Glasurit 20 jaar. Tijd voor een terugblik op dit fenomeen 
waarmee Glasurit zich al 20 jaar opvallend onderscheidt 
in een zeer concurrerende en zich voortdurend 
ontwikkelende markt. De toekomst van het 
dienstverleningsconcept van Glasurit? 
Die is glansrijk en uitdagend op basis 
van 20 jaar voortdurend innoveren!

dé sleutel tot het  
uiteindelijke succes.  
Dit hebben we daad-
werkelijk gefacili-
teerd maar uitein-
delijk geeft Glasurit 
het haar klanten 
na dat zij Glasurit 
voor deze unieke 
dienstverlening 
op het spoor 
heeft gezet. 

Eerst op basis van een vereniging
In 1993 zijn we officieel met het dienstverleningscon-
cept gestart met als juridische vorm een eigen vereni-
ging, compleet met een eigen k.v.k.-nummer. Dit bete-
kende dat Glasurit en haar klanten als leden binnen dit  
verenigingsconcept samenwerkten. Deze vereniging is  
enkele jaren geleden opgeheven, maar het gedachte-
goed wordt nog steeds uitgedragen zonder dat deel-
nemende schadeherstelbedrijven lid hoeven te worden 
van deze vereniging.

Direct een succes
De Glasurit RATIO Partner Groep werd direct enthousi-
ast ontvangen door de schadeherstellers. Zij zagen on-
middellijk het onderscheidend vermogen: ondernemers 
écht helpen met ondernemen. Glasurit ging niet op hun 

Eerste ‘wervende brochure’

Partytime Maastricht, een van de eerste tripjes RPG-motorweekend, september ‘05



stoel zitten met een ongestructureerd verhaal maar 
met een pallet zeer concrete diensten. Dit doorbrak een 
lange periode waarin schadeherstellers voortdurend 
alléén in hun winkel stonden en weinig impulsen kre- 
gen van buitenaf. De insteek van de Glasurit RATIO 
Partner Groep was kennis delen door kennis te bun-
delen. Bij uitstek een concept voor schadeherstellers 
die bezig zijn met de markt, willen doorgroeien en  
zich niet alleen blindstaren op hun dagelijkse reilen 
en zeilen. Onze ondersteunende diensten zijn exclu-
sief voor de Glasurit RATIO Partners. Het betrof on-
der andere individuele ondersteuning met het on-
dernemingsplan, haalbaarheids- en marktanalyse, 
kostprijsberekeningen, bedrijfsvergelijkingen alsmede 
kwaliteitszorgprogramma’s. Zo nodig werden externe 
specialisten ingezet.

Het nuttige en aangename
Binnen de Glasurit RATIO Partner Groep leefde het 
credo: combineer het nuttige met het aangename. 

Vele informatieve bijeen- 
komsten werden gecom- 
bineerd met het bezoek 
aan een inspirerende 
locatie of bijzondere ac-
tiviteit. Nog regelmatig 
genoemd is de jaarmee-
ting met 150 deelnemers 
op de slipschool met, 
naast de rijvaardigheids-
training, een aantal de-
dicated onderdelen zoals 
training voor een gesprek 
met een geëmotioneerde 
klant. 

Ook bezoeken aan collega’s of brancheverwante be-
drijven in het buitenland hebben de scope van de le-
den vergroot. Memorabel is bijvoorbeeld de studiereis 
aan de Seat-fabriek bij Barcelona. Hierbij is de produc-
tiestraat van het model Altea, inclusief de ‘lakstraat’, 
bezocht. Deze afdeling is eigenlijk niet voor bezoekers 
toegankelijk, maar Glasurit RATIO Partners hebben al-
tijd een streepje voor!

Ook aan de studietrip naar het contrastrijke Dubai in 
het najaar van 2008 koesteren de leden prachtige her-
inneringen. Het bezoek aan het schadeherstelbedrijf 
en de woestijn-safari zijn voor de deelnemers onver-
getelijk.
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Glasurit Support 
Al in 2000 heeft  
Glasurit de diensten 
tot serieuze produc-
ten verheven, omdat  
het bij alle klanten 
om meer gaat dan 
de autolak alléén. 
In een heldere bro-
chure werden drie 
overzichtelijk geru-
briceerde pakketten  
met haar modules  
aangeboden. Trans-
parant werd ook 
welke diensten gra-

tis of tegen een bijdrage in de kostprijs beschikbaar 
waren. De eerste stap naar gestructureerde ondersteu-
ning was een feit.

Informatief 
magazine Report
De volgende stap was de in-
troductie van dit relatiemaga-
zine, om klanten beter over 
de mogelijkheden en elkaars 
werkwijze te informeren. Ook 
het groeiend aantal diensten 
werd via dit medium gepre-
senteerd.

Een grote impuls: 
Glasurit RATIO Concept Plus en SLA’s
In 2005 kwam er een enorme impuls met de invoe-
ring van twee belangrijke innovaties: Glasurit RATIO  
Concept Plus en de Service Level Agreements (SLA). 
Juist het aangeven van de waarde van de verschillen- 
de diensten in punten, is een
schot in de roos gebleken.  
Klanten ontvangen per pe- 
riode een vooraf bepaald 
aantal punten dat zij kunnen 
besteden aan diensten naar 
keuze. De diensten werden  
in vier overzichtelijke groe-
pen opgedeeld, uitge-
breid gedocumenteerd en 
deels toegankelijk voor 
álle klanten. Het omvatte  
toen al 50 trainingen en 
managementondersteu-
nende activiteiten die de 
ondernemer helpen om 
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de bedrijfsactiviteit te optimaliseren. Alle diensten en 
hun output zijn gekwalificeerd en nog meer naar het 
hoge niveau van maatwerk getild. Met het gebruik van 
de diensten, consultancy en begeleiding kan de onder-
nemer verborgen besparingen traceren en groeimoge-
lijkheden vinden en deze worden ook benoemd. 

SLA’s maakten inspanningen 
meetbaar en traceerbaar
Vooral de introductie van een Service Level Agreement, 
in augustus 2005 geïnitieerd, betekende een kentering 
in de vrijblijvende keuze van de inzet van de ondersteu-
nende diensten. Vanaf 2005 kregen we een tastbaar, 
meetbaar en corrigeerbaar commitment van de klant 
en er konden voor en met hen duidelijke targets wor-
den gesteld. En dat terwijl voorheen, bij de introductie 
van de diensten, alles enigszins vrijblijvend was. De 
klant had geen overzicht van het vele werk dat Glasu-
rit in de relatie stak en waarmee een veelzijdige ren-
dementsverbetering gerealiseerd kon worden. Sinds 
2005 maken we dit met Service Level Agreements zeer 
inzichtelijk. Dit maakte ineens ook concreet wat onze 
diensten de klant eigenlijk opleverden. 

De leden van de Glasurit RATIO Partner Groep konden 
als eersten gebruikmaken van deze nieuwe opzet en 
werden op de Jaarmeeting in de Reehorst te Ede op 
een verrassende en muzikale wijze geïnformeerd over 
deze nieuwste diensten voor de optimalisering van het 
schadeherstelbedrijf en de werkwijze hiervan.

Ondersteuning van álle ondernemingsprocessen
Concentreerde het dienstverleningsconcept van Glasurit  
zich in het begin vooral op de technische en finan- 
ciële cijfers van het deelnemende schadeherstelbedrijf, 
in de loop der jaren is dit uitgegroeid tot een keur aan 
verschillende diensten, zoals het ondernemersplan en 
het marktbewerkingplan. We kijken nu met de diensten 

veel meer naar alle 
processen en hoe we 
deze voor de klant 
kunnen verbeteren 
op basis van speci-
ale wensen en con-
crete afspraken. We 
bieden nu onze dien-
sten nog concreter 
aan en kunnen vol-
gen wat het resultaat 
is en waar Glasurit  
of de schadeherstel- 
ondernemer nog ga- 
ten kunnen dichten.  
Tegenwoordig kun-
nen we bijvoorbeeld  

via een zeer uitgebeide en complete analyse ook de  
receptie- en administratieprocessen analyseren en ver- 
beteringen vastleggen in een tastbaar plan van aanpak. 
Vervolgens kunnen we het bedrijf gedurende een aan-
tal jaren coachen om de verbeteringen te realiseren.

Een goede toekomst in het verschiet
Met het Glasurit dienstverleningsconcept zijn we meer 
dan 20 jaar geleden in Nederland begonnen en het be-
stond ook al voor de vereniging officieel is opgericht. In 
de andere landen van de Glasurit-organisatie bestond 
dit dienstverleningsconcept met SLA’s totaal niet. Wij 
waren hiermee trendsettend. Uiteindelijk is dit concept, 
op basis van de hoge Nederlandse maatstaven, ook in 
de andere landen waar Glasurit actief is geïntroduceerd. 
Die maatstaven zijn hoog, omdat onze schademarkt op 
dat niveau opereert. Er zijn absoluut nog mogelijkhe-
den voor zowel kwalitatieve als kwantitatieve groei van 
dit dienstverleningsconcept van Glasurit. Denk aan nog 
intensievere samenwerking, bijvoorbeeld richting het 
Key Account Management en nóg meer individueel en 
dus gepersonaliseerde dienstverlening. Goed nieuws 
is overigens dat de consultancy afdeling inmiddels uit 
ruim 4 fte bestaat, hiermee zijn we uniek in Nederland. 
Kortom, Glasurit is er klaar voor! Op naar de volgende 
20 jaar! 

RPG-golf, De Haan - België RPG-tocht, september ‘09 RPG-jaarmeeting, april ‘10



Autofabrikanten bieden steeds vaker 
verschillende glanswaarden aan, van 
contrasterende sierlijsten tot complete 
voertuigen in een matte blanke lak. 
Met deze trend worden de reparaties 
ook steeds uitdagender. Wij bieden 
autoschadeherstellers met het Glasurit 
Mat Clear System een eenvoudige op-
lossing om bij een reparatie tot de juiste 
glansgraad te komen. Met de bestaande 
MS blanke lak 923-55 extra matt en de 
923-57 matt elastisch konden slechts 
2 glansniveaus (22E en 53E) worden 
bereikt. Om de overige verschillende 
glansgraden te bereiken werd gebruik-
gemaakt van de 522-322 mattpasta.

53 Matvarianten 
Het nieuwe Glasurit Mat Clear System is gebaseerd op 
bestaande producten met een OEM-goedkeuring. Door 
het mengen van 2 blanke lakken kunnen alle matvarian-
ten, van 12 tot 65 eenheden (gemeten in een hoek van 
60°), worden bereikt. Ook specifieke matte kleuren zijn 
nu simpel reproduceerbaar, inclusief de verschillen op 
verticale en horizontale delen.

Slechts twee lagen volstaan
Doordat het Glasurit Mat Clear System gebruikmaakt 
van de al bestaande blanke lakken en deze onderling met 
elkaar vermengd kunnen worden, ontstaat een matte 
blanke lak die eenvoudig met de bestaande applicatie-
technieken aan te brengen is. In dit systeem worden de 
standaard Glasurit-verdunners en -verharders gebruikt. 
De vermelde mengverhoudingen met HS-verharder zijn 
voor algemeen gebruik. De mengverhoudingen op basis 
van de VOC-verharder zijn voor de toepassing op kleine 
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mat clear System 923-55 en 923-57

juiste glansgraad Bij 
schadeherstel nu eenvoudig 
te reProduceren 

INNOVATIE

onderdelen. Slechts twee 
lagen volstaan voor een 
duurzame afwerking en 

het behalen van de juiste glansgraad. Het aanhouden van 
de juiste laagdikte is hierbij belangrijk.

Gedetailleerde processtappen voor 
optimaal resultaat 
Bij de introductie van het Glasurit Mat Clear System is 
de technische informatie herzien en zijn de processtap-
pen verder gedetailleerd. Bij het nauwkeurig volgen van 
deze processtappen kunnen glansafwijking als gevolg van 
onjuiste laagdikte, uitdamptijden en verkeerde keuze van 
verharder worden uitgesloten. De vernieuwde procesbe-
schrijving zorgt voor een veilige toepassing en voorkomt 
glansafwijkingen veroorzaakt door het applicatieproces 
zelf. De mengverhoudingen van het Mat Clear System zijn 
te vinden in Glasurit Color Online.

Voorbeeld-waaier
Ter ondersteuning bij de bepaling van de juiste glans-
graad, hebben de Glasurit-kleurmakerijen ter indicatie een 
waaier met voorbeelden. Met deze waaier kunnen wij u 
zo nodig helpen om de glanswaarde zo dicht mogelijk te 
benaderen.

Benodigde producten:
	 •	Blanke	lakken:		 923-55,	923-57	
	 •	Verharder:			 929-93	
	 •	Verdunner:			 352-91



HET IS GOED ALS VEEL AUTOFABRIKANTEN VERTROUWEN IN 
JE HEBBEN. MAAR NOG BETER ALS HET MERENDEEL DAT HEEFT.

ProFit met Glasurit.

Richtinggevend: met haar lakproducten en -systemen loopt Glasurit voorop als het gaat om approvals van 
autofabrikanten – een doorslaggevend concurrentievoordeel voor autoschadeherstelbedrijven. Want een 
OEM-approval garandeert niet alleen een hogere reparatiekwaliteit, maar waarborgt ook dat de autofabrikant 
de verantwoordelijkheid voor garantiegevallen accepteert. Profiteer ook van de eersteklas producten en 
systemen van Glasurit, zodat u kunt uitblinken bij uw klanten.

GLASURIT, GOEDGEKEURD DOOR 
TOONAANGEVENDE FABRIKANTEN

Glasurit, Postbus 1015, 3600 BA Maarssen, telefoon 0800 - 45278748, fax 0800 - 2724357, www.glasurit.com
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