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I N H O U D
Jan Heuver, Technical Sales Support Manager BASF Coatings Services:
“UV-producten zijn goed, een compleet UV-systeem van Glasurit is beter”

Peugeot en Citroën adviseren gebruik Glasurit bij schadeherstel 

Volvo kiest Glasurit, ook bij schadeherstel 

tesa, Account Manager Peter Gout: 
“Elke dag tijd en geld besparen met tesa® PROFESSIONAL”

Jacco Geluk, Directeur/eigenaar Autobedrijf Piet Geluk:
“Je moet je rendement nu halen uit bestaande klanten”

Colin Skinner, Marketing Manager BASF Coatings Services:
“Klanten kunnen met Glasurit steeds méér rendement halen”
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het glaSurit uV-SySteem Voor een uitStekenD einDreSultaat

UV-producten zijn goed, een 
compleet glasurit UV-systeem 
is beter

Glasurit brengt als een van de eerste fabrikanten van 
autoreparatielak een compleet UV-systeem op de markt. 
Het Glasurit UV-systeem garandeert een perfect eind-
resultaat, sneller en efficiënter dan voorheen en dat met 
het laagste oplosmiddelengehalte tot nu toe. Daarbij zijn 
alle producten perfect op elkaar afgestemd en bovendien 
gemakkelijk en eenvoudig in gebruik. Voor Report aanlei-
ding om in gesprek te gaan met Jan Heuver, Technical 
Sales Support Manager BASF Coatings Services en 
in die functie ook verantwoordelijk voor het nieuwe UV-
systeem van Glasurit. Jan vertelt: “Het heeft even ge-
duurd voordat wij het UV-systeem breed introduceren. 
Pas nu de testfase voorbij is en het systeem eventuele 
kinderziektes kwijt is, willen wij dit aanbieden naast de 
zich bewezen infrarooddrogers.”
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Jan Heuver, Technical Sales 
Support Manager 
BASF Coatings Services



1. Plamuren

3. Schuren 6. enkele minuten Drogen

Het glasurit UV-systeem
De plamuur, grondvuller, blanke lak, uitspuitverdunner en UV-
combinatielamp bieden een breed scala aan toepassingsmo-
gelijkheden en zijn bovendien perfect op elkaar afgestemd. Het 
UV-systeem biedt niet alleen tijdwinst maar bovendien een hoge 
glansgraad, extreme krasbestendigheid, uitstekende weersbe-
stendigheid en bijzonder lange houdbaarheid van de producten.
Jan: “Belangrijk is ook dat ons systeem gebruik maakt van de 
minder schadelijke stralingsvorm UVA. Hierdoor kan onze klant, 
tijdens het schadeherstelproces, materiaal én energie besparen, 
zonder dat hij veel extra beschermende maatregelen hoeft te 
nemen binnen zijn schadeherstelbedrijf of hiervoor extra investe-
ringen hoeft te doen.”

De UV-technologie nader bekeken
De UV-technologie is nieuw en in het bijzonder ontwikkeld voor  
de reparatie van kleinere lakschades, waaronder het zoge-
noemde Spot-Repair. Jan licht toe: “Al met de introductie van  
RATIO-Spot-Repair hebben wij gezocht naar een alternatieve 

methode voor de droging. Zeker voor seriematige reparatie van 
kleinere schades is daar nog tijdwinst te behalen.
Bij gebruik van het UV-systeem wordt op de te herstellen plek 
een speciaal voor UV ontwikkelde vuller opgebracht. Bij het ge-
bruik van de UV-technologie wordt deze vuller met een speciale 
UV-lamp bestraald, waardoor de vuller in slechts enkele minuten 
droogt. Het ‘s nachts uitharden van grondmaterialen behoort 
daarmee tot de verleden tijd. Direct na het drogen met de UV-
technologie kan verder gewerkt worden aan het herstellen van 
de lakschade.”

Schadehersteller én klant profiteren
Klanten van het schadeherstelbedrijf kunnen met de  
Spot-Repair-methode een kleinere lakschade direct laten herstel-
len en er vaak zelfs op wachten, waardoor zij ook geen huurauto 
nodig hebben. De auto blijft tegen lage kosten in topconditie en 
behoudt hierdoor zijn waarde.
Belangrijk bij de UV-technologie is het beheersen van het stra-
lingsniveau. De verschillende componenten van het Glasurit 
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UV-systeem zijn na veel research op de markt gebracht. Jan 
vertelt: “De vrijkomende UVA-straling is zorgvuldig afgepast op 
de diverse componenten van ons UV-systeem, zoals de vullers, 
lakken en verdunners. De intensiteit van de energieafgifte is op 
de moleculaire structuur hiervan afgestemd en wordt ook direct 
afgegeven. Dat voorkomt een te hoge temperatuur van de on-
derliggende gespoten plaat- of kunststof materialen, waardoor 
vervorming van bijvoorbeeld kunststofdelen vrijwel nihil is.”

UVa-droging praktischer en veiliger
Het Glasurit UV-systeem werkt met UVA-straling. Het droging-
proces met dit type straling duurt weliswaar langer dan met 
UVB- of UVC-straling, maar is veel veiliger voor de spuiters die 

Het UV-systeem garandeert een perfect 
spuitresultaat: sneller en efficiënter dan 
voorheen en met het laagste oplosmiddelen-
gehalte tot nu toe. Daarbij zijn alle produc-
ten perfect op elkaar afgestemd en boven-
dien gemakkelijk en eenvoudig in gebruik.

De hybride combinatielamp is speciaal ont-
wikkeld voor het Glasurit UV-systeem. Het 
bestaat uit 21 ultravioletbuizen en 4 infra-
roodlampen die afzonderlijk aangezet kunnen 
worden. Elk UV-product kent hiervoor een 
eigen drogingprogramma.

Componenten van het Glasurit UV-systeem

Glasurit 
UV Spachtel

UV-combinatielampGlasurit 
UV Grundfüller

Glasurit 
UV Klarlack

Glasurit 
UV Blender

ermee werken. Voor het schadeherstelbedrijf heeft het gebruik 
van het Glasurit-systeem veel voordelen. Jan somt op: ”Bij dro-
ging met UVB- of UVC-straling schrijft de veiligheidswetgeving 
een afgescheiden werkgebied, extra beschermende kleding en 
speciale helmen voor. Met onze UVA-straling is dit niet nodig en 
is één extra veiligheidsbril voldoende. Ander voordeel is dat de 
droging met het Glasurit UV-systeem buiten de spuitcabine kan 
plaatsvinden. Hiermee kan het schadeherstelbedrijf tijd, mate-
riaal én energie besparen, terwijl tegelijkertijd het aantal door-
gangen verhoogd kan worden. Wat ook gunstig is, is dat voor dit 
type droging geen luchtverversing nodig is, omdat de speciale 
Glasurit UV-combinatielamp géén ozon produceert. 

Naast het nu beschreven UVA-systeem voor kleinere reparaties 
ontwikkelt Glasurit momenteel ook een UV-laksysteem voor toe-
passing in een volledig afgesloten spuitcabine die tijdens droging 
niet toegankelijk is. Pas als er voldoende aanbod aan professio-
nele UV-equipment is zullen wij dit lanceren.”

UV versus het vertrouwde infrarood
Glasurit heeft ruime ervaring met andere snelheidsverho-
gende droogtechnieken. Glasurit levert onder andere het IRT  
kortegolfsysteem van Hedson Technologies, vooral bedoeld voor 
Spot-Repair en deelreparaties. Het hiervan bekende railsysteem 
en de mobiele infrarooddrogers voorzien zeker in de behoefte. In 
combinatie met de bekende Glasurit producten zorgt IRT-droging 
voor een simpele, zeer snelle en veilige droging met een perfect 
resultaat.

Jan heeft een duidelijke mening over de vertrouwde infrarooddro-
gers: ”Wij zien deze systemen zeker nog naast elkaar, met beide 
systemen zijn uitstekende resultaten te behalen. Ook bij het IRT in-
frarode kortegolfsysteem wordt alleen het gedeelte dat gedroogd 
moet worden verwarmd. Dat levert tot bijna 60% energiebespa-
ring en de droogtijd is gemiddeld een derde van droging aan lucht. 
Met ons nieuwe UV-systeem is het resultaat net even sneller te 
bereiken. Glasurit loopt voorop met ons complete UV-systeem, 
maar laat de keuze graag over aan de schadehersteller.”   n



Het Glasurit UV-systeem:
perfect resultaat in 
een handomdraai
  Er zijn meer voordelen aan het  

Glasurit UV-systeem dan de aanzienlijk  
verkorte droogtijden alleen.  
Het nieuwe systeem biedt u namelijk ook: 
- hoge glansgraad 
- extreme krasbestendigheid 
- uitstekende weersbestendigheid 
- bijzonder lange potlife
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RATIO-Systeemvoor deelreparaties

Plamuur

Voorbehandeling

Gronden

ProFit met Glasurit.

Blanke Lak

Aflak

voor spotrepair

700-10
ontvettings- en 
reinigingsmiddel P150-P240 

reparatieplek

840-1001  
UV Spachtel

gebruiksklaar, 
max. 1000 µm

5 min. UV-A

P150-P240

UV

geheel oppervlak 
behandelen 
P150-P240 
reparatieplek

840-1001  
UV Spachtel

gebruiksklaar,
 max. 1000 µm

5 min. UV-A

P150-P240

UV

100 Vol. % 290-1001
  25 Vol. % 352-9001
potlife: 1 week in niet-licht-
doorlatende mengbeker

voor metalen ondergronden voor metalen ondergronden

voor kunststoffen voor kunststoffen
100 Vol. % 290-1001
  25 Vol. % 522-111
= mengsel A

100 vol. % mengsel A
  25 Vol. % 352-9001
  25 Vol. % 352-50
potlife: 1 week in niet-licht-
doorlatende mengbeker

4:1 18-22s  
DIN 4 / 20°C

HVLP  
1,7-1,9 mm
0,7 bar opening
2 (50-70 μm)

352-1001 
UV-Reiniger

2 Min. 50°C
+2 Min.  
UV-A/ 50°C

290-1001
UV Grundfüller

P400 
P2000-P4000 uitloopzone 
basislak/blanke lak

UV

100 Vol. % 290-1001
  25 Vol. % 352-9001
potlife: 1 week in niet-licht-
doorlatende mengbeker

100 Vol. % 290-1001
  25 Vol. % 522-111
= mengsel A

100 vol. % mengsel A
  25 Vol. % 352-9001
  25 Vol. % 352-50
potlife: 1 week in niet-licht-
doorlatende mengbeker

4:1 18-22s  
DIN 4 / 20°C

HVLP  
1,7-1,9 mm
0,7 bar opening
2 (50-70 μm)

352-1001 
UV-Reiniger

2 Min. 50°C
+2 Min.  
UV-A/ 50°C

290-1001
UV Grundfüller

P400 
P2000-P4000 uitloopzone 
basislak/blanke lak

UV

100 Vol.% 925-1002
  50 Vol.% 929-31 
  10 Vol.% 352-50 
Potlife: 1h 20°C

HVLP  
1,2-1,3 mm
0,7 bar opening 
½+1 (40-60 μm)

925-1002
2K UV Klarlack

5 Min. 70°C
+5 Min.  
UV-A/ 70°C

UV

2:1+10% 20-22s
DIN 4/20°C

100 Vol.% 925-1002
  50 Vol.% 929-31 
  10 Vol.% 352-50 
Potlife: 1h 20°C

mini-HVLP  
1,0 mm
1,5-2,0 bar 
½ + 1 (40-60 μm) 

mini-HVLP  
1,0 mm
1,5-2,0 bar  
1-2 binnen de uitspuitzone van de blanke lak

925-1002
2K UV Klarlack

352-1002
352-1002 1K UV Blender 
spuitklaar 5 Min. 70°C

+ 5 Min.  
UV-A/ 70°C

de uitspuit-
zone indien 
nodig poetsen

UV

2:1+10% 20-22s
DIN 4/20°C

90
watergedragen basislak
metallic/uni 2:1 18-24s

DIN 4/20°C

100 Vol.% 90-
  50 Vol.% 93-E3

afblazen tot 
mat oppervlak

HLVLP 
1,3 mm
0,7 bar opening
2+½ (10-15 μm)

90
watergedragen basislak
metallic/uni 2:1 18-24s

DIN 4/20°C

100 Vol.% 90-
  50 Vol.% 93-E3

afblazen tot 
mat oppervlak

HLVLP 
1,3 mm
0,7 bar opening
2+½ (10-15 μm)

G
T1

2-
01

70
-0
8N

L

700-10
ontvettings- en 
reinigingsmiddel

Het Glasurit RATIO-UV-systeem
de efficiënte oplossing voor kleine reparaties

www.glasurit.nl



productkwaliteit, trainingsaanbod en beschikbaarheid
De ingenieurs bij PSA hebben het Glasurit-laksysteem, voorafgaand aan de goedkeuring, uitgebreid 
getest en Glasurit heeft deze tests glansrijk doorstaan. Hoge productkwaliteit, een goed trainings-
netwerk, uitgebreid aanbod en wereldwijde aanwezigheid waren voor PSA doorslaggevend om een 
approval te geven voor het gebruik van onze schadeherstelproducten.   n

goeDkeuring PSa Voor SchaDeherStelProDucten Van glaSurit

peugeot en Citroën adviseren 
ook glasurit bij schadeherstel 

De Franse automobielfabrikant Peugeot Société Anonyme SE (PSA), producent van 
Peugeot en Citroën, heeft onlangs haar goedkeuring gegeven aan wereldwijd gebruik 
van de paint en paint related producten van Glasurit. Met deze beslissing onderstreept 

het concern haar vertrouwen in de productreeks van Glasurit en 
geeft duidelijk aan overtuigd te zijn van de hoge kwaliteit van het 
laksysteem voor dealers en autoschadeherstelbedrijven.  
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approval na uitvoerige tests
Voordat de goedkeuring voor het RATIO-AQUA-Systeem werd 
afgegeven, is de kwaliteit van de lakken uitvoerig gecontro-
leerd door de ingenieurs van Volvo. Hieruit bleek dat de kwali-
teit ruimschoots aan de gestelde eisen 
voldeed. Dit autoreparatielaksysteem is 
snel, spaarzaam, gebruiksvriendelijk, be-
trouwbaar en milieuvriendelijk. Bovendien 
brengt het de hoogste kwaliteit. Andere 
beslissende factoren om de 90-Serie 
van Glasurit goed te keuren waren het 
dichte netwerk van trainingscentra en de 
wereldwijde beschikbaarheid en snelle 
levering van de lakken.

Snel geleverd door geavanceerd ordersysteem
Voor de bestellingen vanuit de dealerorganisatie maakt Volvo 
gebruik van het geavanceerde managementsysteem genaamd 
VIDA (Volvo Information and Diagnostics for After Sales). Als een 

bedrijf een order invoert, ver-
schijnen automatisch de lak-
producten die voor de repara-
tie zijn goedgekeurd. Uiteraard 
zijn de lakken uit de 90-Serie 
van Glasurit hierin opgeno-
men en dat maakt de orderaf-
wikkeling voor alle partijen erg  
makkelijk.   n

aPProVal Voor het ratio-aQua-SySteem

Volvo kiest glasurit, 
ook bij schadehersel  

Recent heeft de Zweedse Volvo-fabriek een wereldwijde goedkeuring afgegeven voor 
watergedragen lakken uit de 90-Serie, het RATIO-AQUA-Systeem van Glasurit, en advi-
seert de Volvo-dealerbedrijven gebruik te maken van deze autoreparatielakken bij schade-
herstel. Volvo selecteerde BASF Coatings in 2004 opnieuw als ‘Member of Volvo Paint 
Partnership’ en koos ervoor om in de lakstraten de Volvo C70 van onze lakken te voor-
zien. Voor 8 andere modellen werd in dat jaar de lak voor de speciale Volvo-kleur titanium 
grey al geleverd. Inmiddels is het gebruik van onze lakken uitgebreid met vele andere 
kleuren.
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tesa, account manager Peter gout:

“Elke dag tijd en geld besparen 
met tesa® pROFESSiOnaL”
De naam tesa is een begrip, niet alleen bij consumenten maar ook bij de professionele 
gebruiker die het kent van het plakband en de afplaktape voor schilderwerkzaamheden. 
Maar tesa biedt meer dan 6.000 verschillende producten en is een van de toonaangeven-
de producenten van o.a. technische zelfklevende tapes voor de industrie, handels- en de 
consumentenmarkt.

Meer producten voor schadeherstellers 
Zeker in de automotive-industrie wordt gretig gebruik gemaakt 
van allerlei tesa producten en niet alleen in de productiefase. Ook 
de opvallende witte beschermfolie op de buitenzijde van nieuwe 
auto’s, die onderweg zijn naar de dealer, wordt bijvoorbeeld door 
tesa geleverd. tesa Industrial Business richt zich onder an-
dere op deze automotive industrie en rekent de autofabrikanten 
en toeleveranciers tot haar belangrijkste internationale klanten. 
Veel schadeherstellers gebruiken de afplaktapes van tesa al en 
binnen de Nederlandse organisatie is Peter Gout sinds enige tijd 
de verantwoordelijke Account Manager.

nieuwe technologieën en vele markten
Ook in de hightech industrie en medische wereld is tesa een 

gewaardeerde leverancier van betrouwbare en makkelijk te han-
teren producten. Deze worden ontwikkeld in diverse eigen labo-
ratoria, o.a. in Duitsland, Italië, USA, Singapore en China. Peter 
Gout geeft een toelichting: “De tesa Group zet met de ontwikke-
ling van nieuwe technologieën, op het gebied van oplosmiddelvrije 
fabricage van tapes, tevens een nieuwe standaard op het gebied 
van milieubescherming.” 

Elke vestiging van tesa bewerkt de markt van de relevante bran-
ches en voor tesa Nederland blijken de schadeherstellers zeker 
belangrijk. Peter: “tesa is natuurlijk blij met haar marktaandeel. 
80% van onze totale omzet wereldwijd wordt in de industriële 
en professionele markten gerealiseerd. Uiteraard willen wij onze 
positie in de autoschadeherstelmarkt vergroten, gesteund door 
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continue innovaties en nieuwe technologieën. Veel schadeherstel-
bedrijven gebruiken onze afplaktapes al. Wij willen bij hen ook 
onze andere producten onder de aandacht brengen, want wij zijn 
er van overtuigd dat ze nog meer tijd en geld kunnen besparen.” 
Voor de automobielbranche biedt tesa, naast oplossingen voor 
tijdelijke oppervlaktebescherming voor in- en exterieur, ook ka-
belbeschermings- en montagemateriaal, tesa laserlabels voor 
het merken en beveiligen van onderdelen en permanent bevesti-
gings- en afdichtmateriaal.

Van onderdelenidentificatie tot merklogo
Peter vervolgt enthousiast: “Er worden veel meer tesa produc-
ten in een auto verwerkt dan men denkt. Van tesa laserlabels 
met naam, serienummer en informatie over een onderdeel tot 
en met het logo en het model op de achterzijde van de auto, die 
weer met behulp van onze permanent hechtende dubbelzijdige 
tape is bevestigd. Onze specialisten analyseren het productie-
proces van de autofabrikanten en de toeleveranciers en beden-
ken vervolgens een op maat gemaakte oplossing. Alle materialen 
worden precies op maat geproduceerd, aangeboden op de rol of 
in voorgestanste vormen; alles is afgestemd op de individuele 
wensen van onze klanten.”

Aan de hand van de door Peter getoonde afbeelding wordt al 
gauw duidelijk dat er voor veel werkzaamheden de benodigde 
speciale producten beschikbaar zijn.

Breed assortiment voor carrosseriewerk
De uitgebreide range van de speciale afplaktapes voor de au-
tospuiterij biedt voor ieder onderdeel van het proces een pas-
klare oplossing. Van de standaard afplaktape met betrouwbare 
kleefkracht voor de conventionele lakken en fillers tot en met de  

speciale tapes met aanvullende absorptie-effecten, 
alles afgestemd op de bijbehorende geforceerde dro-
ging.

tesa afplaktapes voor de automotive-industrie hebben 
een initial tack en bieden zelfs op kritische oppervlak-
ken de juiste kleefkracht. Peter licht toe: “Daarmee 
kan de schadehersteller verzekerd zijn van een snel en 
zeer bevredigend eindresultaat. Door aan alle eisen te 
voldoen zorgen de tesa tapes voor een kortere bewer-
kingstijd en een hoog kwaliteitsniveau.”

Snelle levering door glasurit
Glasurit biedt een compleet pakket paint en paint related produc-
ten aan haar afnemers en verzorgt zo ook de levering van ruim 
40 verschillende producten van tesa die de schadeherstellers 
gelijktijdig met de lakken kunnen bestellen. Of het nu de tesa 
afplaktape, tesa easyfoam of tesa bodyguard betreft, prompte 
levering is gegarandeerd. Ook voor producten buiten deze range 
staat tesa de schadeherstellers en Glasurit graag terzijde met 
advies. 

Peter vervolgt: “Zo’n samenwerking met Glasurit is ideaal. Zo 
wordt het de schadehersteller mogelijk gemaakt zijn eigen voor-
raad laag te houden terwijl levering uit de voorraad van Glasurit 
gegarandeerd is. Onze producten zijn overigens ook nog door 
Glasurit getest, voor zij aan de schadeherstellers werden aange-
boden. Dat geeft wel aan dat Glasurit de lat voor de kwaliteits-
norm erg hoog legt”. 

    tesa DeSign Painting



Tapes voor verschillende toepassingen
Het tesa assortiment biedt onder andere afplaktapes met een 
hoge flexibiliteit, bijvoorbeeld voor het mooi rond afplakken, tapes 
met de juiste kleefkracht voor strakke rechte lijnen of tapes die 
juist perfecte en schone lakranden garanderen. tesa heeft tapes 
beschikbaar voor de gebruikelijke temperatuur van 80˚C, maar 
ook voor de inline jobs van 160˚C en hoger. Snel en gebruiksvrien-
delijk opbrengen zijn kenmerken van tesa afplaktapes die door 
de gerobotiseerde productie met vastgestelde nauwkeurigheid 
worden vervaardigd. Voor de met een rol tape moeilijk bereik-
bare delen biedt tesa voor veel automerken speciale stansdelen. 
Daar kan de merkgebonden schadehersteller waarschijnlijk ook 
nog zijn voordeel mee doen.

Meer afplakken in minder tijd
Dat het lonend is gebruik te maken van de brede range produc-
ten van tesa wist Report al. Er is echt meer dan tape alléén. De 
combinatie van de producten kan de schadehersteller veel tijd en 
dus geld schelen. De specialisten van Glasurit en tesa adviseren 
hierbij graag.   n

9

tesa PVc coating

tesa inline Painting

tesa WinDoW Flange maSking

tesa Final rePair maSking



Al direct na de aanvang met het dealerschap voor Peugeot in 
1971 ging men in Dodewaard aan de slag met schadeherstel. 
Jacco Geluk: “We hebben vanaf het begin ons schadeherstel in 
eigen beheer gedaan. De trend die je de laatste jaren zag, waar-
bij dealers ook schadeherstel in huis haalden, is door ons al meer 
dan 30 jaar geleden ingezet. Daardoor hoeven wij niet de inhaal-
slag te maken die veel andere dealers die later schadeherstel in 
huis haalden wél moesten maken. We zijn voor schadeherstel 
verregaand gespecialiseerd in Peugeot, maar zijn ook universeel 
schadehersteller. Laat ik het zo zeggen: bij ons komt 85% scha-
deherstel van Peugeot, 15% betreft andere merken.” 

Jacco geluk, Directeur/eigenaar autobeDriJF Piet geluk:

“Je moet je rendement nu 
halen uit bestaande klanten”
Autobedrijf Piet Geluk is al ruim 30 jaar een begrip in Dodewaard in de Betuwe. Dit 
bedrijf is sinds 1971 Peugeot-dealer maar heeft ook een eigen werkplaats voor scha-
deherstel. De huidige Directeur/eigenaar is Jacco Geluk, een neef van oprichter Piet: 
“Schadeherstel heeft toekomst, maar dan moet je met de beste technieken werken én 
je bestaande klanten koesteren, vooral nu.”
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Laat de amerikanen maar komen…
In juni verleden jaar kreeg Autobedrijf Geluk te maken met een 
gigantische hagelbui: “We hadden toen hagelschade aan 230 
eigen auto’s, nieuw en gebruikt door elkaar. We hebben toen 
speciaal vijf Amerikaanse schadeherstellers over laten komen 
die zo’n zes maanden in een speciale hal niets anders hebben 
gedaan dan uitdeuken zonder spuiten.”

geen last van recessie
Het schadeherstel wordt uitgevoerd door een team van vier spe-
cialisten. Jacco Geluk: “Bijblijven is een must voor onze schade-
herstellers. Zij volgen cursussen bij de importeur, bij FOCWA en 
natuurlijk bij Glasurit. Het gaat erom dat je om kunt gaan met de 
allerlaatste ontwikkelingen.” Echt last van de recessie heeft men 
hier in Dodewaard niet: “We krijgen veel schadeaanbod uit onze 
eigen huur-/leasevloot. Deze is maar liefst 400 auto’s groot. 
Dus daar doet zich regelmatig schade voor. Die vloot is een kurk 
waar wij op drijven.”

“Met Glasurit zijn we 
voortdurend aan het 
fine-tunen.”

proces van sparring
Glasurit is al circa 20 jaar een zeer gewaardeerde partner van 
Autobedrijf Geluk: “De papegaaienlak zoals we het hier geksche-
rend noemen. Mijn schadeherstellers lopen er al 20 jaar mee 
weg, zonder onderbreking. Dus ik zie geen enkele reden over 
te stappen naar een ander merk. Als mijn spuiters tevreden 
over de kwaliteit en het eindresultaat zijn, ben ik dat ook. Zo 
eenvoudig is het. Voor mij is de prijs/kwaliteit van belang en 
in orde. Daar komt bij dat we in een voortdurend proces van 
sparring zijn met Glasurit. Sales Consultant Ron van Cleef komt 
regelmatig langs. Juist door dit frequente contact hebben we  
ook aandacht voor detailveranderingen en die dragen weer bij 
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aan rendementsverbeteringen. We staan daarom altijd open 
voor de suggesties van Glasurit, eigenlijk een proces van voort-
durend fine-tunen.”

Lid van gelderse autoschade Combinatie  
Speciaal om te melden is dat Autobedrijf Piet Geluk, samen  
met een aantal andere bedrijven, de regionale schadeherstelgroep  
Gelderse Autoschade Combinatie vormt. Glasurit is hiervan part-
ner geworden.

Jacco Geluk, Directeur/eigenaar 

Autobedrijf Piet Geluk
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Jacco Geluk: “Deze groep is een paar jaar geleden opgericht 
en is een samenwerkingsverband van zeven middelgrote schade-
herstelbedrijven in midden Gelderland, waaronder Autobedrijf  
Piet Geluk. Wij zijn er zo’n anderhalf jaar lid van. Het heeft als 
belangrijkste doel om gezamenlijk paint en paint related produc-
ten in te kopen. Glasurit heeft ondersteuning geboden bij de op-
richting ervan en levert nu alle paint en paint related producten.” 
Tevens zijn alle bedrijven uit de Gelderse Autoschade Combinatie 
gezamenlijk toegetreden tot de Ratio Partner Groep van Glasu-
rit. Jacco Geluk: “Voor de komende periode zijn er al initiatieven 
om gezamenlijk te gaan werken aan energiemanagement, waar-
onder een gezamenlijke energie-inkoop en gezamenlijke maatre-
gelen om te komen tot energiebesparing. Maar tevens gaan we 
bekijken hoe we bijvoorbeeld economischer met telefonie kunnen 
omgaan. Ook komen we regelmatig bij elkaar om kennis uit te 
wisselen en elkaar concrete diensten te leveren.” 
Ter gelegenheid van de oprichting hebben de deelnemende be-
drijven onder leiding van Willem Thijsen, Key Account Manager 
BASF Coatings Services, de fabriek van Glasurit in het Duitse 
Münster bezocht: “Heel bijzonder om dan vanaf nabij o.a. de pro-
ductie van de lakken te zien, waarmee wij al zolang werken.”

Koesteren van bestaande klanten
Over de markt voor schadeherstel is Jacco Geluk nuchter: “De 
markt zal in de komende tijd geen groei laten zien. Daarvan ben 
ik overtuigd. Daarom is het onze strategische keuze om onze be-
staande en grote klantenkring te koesteren en op peil te houden. 
Daarnaast zijn we heel scherp op het leveren van topkwaliteit aan 
de klanten, ook die we op basis van de gestuurde schadestroom 
via Schadegarant krijgen.”

Bewuste keuze voor vertrouwd adres
“Uiteraard proberen wij ook nieuwe klanten binnen te halen. We 
geven hiervoor geen korting weg, daar ben ik geen voorstander 
van. Wat we wel doen is heel duidelijk naar de klanten commu-
niceren waar we voor staan. Door die heldere en frequente con-
tacten, ook als er geen schade is, bouwen wij voortdurend aan 
onze goodwill. En dat is heel belangrijk in onze branche, ook als 
het om de keuze van onze klanten omtrent schadeherstel gaat. 
Zij kiezen er heel bewust voor om dat bij ons, op een vertrouwd 
adres, te laten verzorgen.”   n



helpen we onze klanten nóg succesvoller te zijn? Het antwoord 
daarop geven wij door voortdurend heel spits te zijn op onze 
toegevoegde waarden.” 

RaTiO-COnCEpT-plus: het neusje van de zalm
Een voorbeeld van deze toegevoegde waarde is RATIO-CONCEPT-
plus: “Al enige jaren biedt Glasurit ook een ondersteunend dien-
stenpakket voor de meest rendabele bedrijfsvoering. Dit bieden 
we aan bij een bepaald segment klanten. Hun bedrijfsvoering 
moet matchen met het niveau dat RATIO-CONCEPT-plus biedt. 
Het is dan ook niet de bedoeling met dit concept onstuimig te 
groeien. Het pakket diensten is ook niet voor ieder bedrijf be-
doeld. Voor ketens maken wij in overleg vaak een selectie van 
deze diensten, aanvullend op de expertise binnen hun eigen or-
ganisatie.

colin Skinner, marketing manager baSF coatingS SerViceS:

“Klanten kunnen met glasurit 
steeds méér rendement 
halen”

Colin Skinner is sinds 1 maart fulltime 
Marketing Manager bij BASF Coatings 
Services en onder andere verantwoor-
delijk voor het merk Glasurit. Graag 
neemt hij de tijd om nog eens goed uit 
te leggen wat steeds meer schadeher-
stellers al zelf in hun bedrijf ondervin-
den: “Glasurit is dé systeemleverancier 
als het gaat om paint en paint related 
producten in Nederland. We zijn voort-
durend actief om dit totaalconcept bij te 
sturen en nog verder te ontwikkelen.”
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Colin Skinner was eerst actief binnen de salesorganisatie 
van Glasurit: “Sinds september vorig jaar was ik al twee da-
gen per week actief voor de marketing van Glasurit. Sinds  
1 maart jongstleden doe ik dit fulltime. Met Glasurit heb ik een 
prachtig merk om voor te werken. Vergeet niet, Glasurit heeft 
zich ontwikkeld tot een complete systeemleverancier als het 
gaat om paint en paint related producten. Natuurlijk, de lak is 
nog steeds de core business en die lak moet 100% top zijn.  

“Elke dag kennen we 
hier maar één uitdaging: 
hoe helpen we onze klanten 
nóg succesvoller te zijn.”

Maar daarnaast ontwikkelen we voortdurend diensten binnen de 
strategie die schadeherstellers helpt nóg beter te presteren en 
dus renderen. Elke dag kennen we hier maar één uitdaging: hoe 



meeting tussen de leden en Glasurit die we op regelmatige basis 
organiseren en de meerdere regiobijeenkomsten per jaar. We 
nodigen daarvoor experts uit die inhoudelijk samen met ons een 
actueel thema uitdiepen. Ratio Partners zitten zo met hun neus 
vooraan bij de nieuwste kennis en inzichten. Die kunnen zij direct 
toepassen in hun eigen organisatie.”

nieuw UV-droogsysteem
Een voorbeeld van de voortdurende positieve houding ten op-
zichte van innovaties is het nieuwe UV-droogsysteem dat  
Glasurit heeft. Colin Skinner vertelt: “Dit bieden we nu ook aan, 
naast de vertrouwde infrarooddroogsystemen. Elders in deze 
Report kan men alles lezen over de technische aspecten en ik 
ga hier niet een pleidooi houden voor het ene systeem ten op-
zichte van het andere. Wat we wél aantonen is mee te gaan 
met de markt en ook het nieuwste UV-droogsysteem te bieden 
als de klanten daarom vragen. Het is voor Glasurit een behoor-
lijke investering om dit systeem compleet te ontwikkelen en het 
is ook een complex product, toch lopen we er niet voor weg.  
Glasurit omarmt nieuwe ontwikkelingen graag als eerste. Als 
klanten daar ook die extra investering voor over hebben zijn wij 
de eerste om hen daarbij tot in detail te begeleiden.”

inspireren tot nieuwe markten
Ook nu de tijden economisch gezien minder zijn, houdt het totaal-
systeem van Glasurit stand. Colin Skinner: “Zo wordt een nieuwe 
dienst geïntroduceerd waarbij klanten in sessies geïnspireerd 
worden om anders naar de markt te kijken en nieuwe marktkan-
sen te zien en te benutten. Hiermee tonen we opnieuw aan ons 
totaalsysteem extreem breed te zien. Alles wat ten goede komt 
aan onze klanten, kan er per definitie in worden opgenomen.”

“Glasurit monitort continu 
de markt en past zich aan 
die veranderde situatie aan. 
Dit doen we in de vorm 
van nieuwe diensten en 
producten.”

Voortdurend aanpassen
Colin Skinner ziet dat de markt voortdurend verandert: “Glasurit 
monitort continu de markt en past zich aan die veranderde situ-
atie aan. Dit doen we in de vorm van nieuwe diensten, onder-
steuning en producten. Maar daarbij kijken we verder dan alleen 
paint. Neem paint related, de nieuwe term overigens voor het 
aloude non-paint. Hierbij wegen we voortdurend de keuze voor en 
kwaliteit van onze toeleveranciers. Zij maken onderdeel uit van 
ons concept en dragen dus ook bij aan de kwaliteit daarvan. 

Ratio partners hebben een streepje voor
Een select aantal klanten vormt samen de Ratio Partner Groep, 
een marktgericht samenwerkingverband met focus op rende-
ment en efficiencyverbetering. Zij kunnen ook als eerste exclusief 
gebruik maken van onze nieuwste diensten van RATIO-CONCEPT-
plus. Eén van de vele voordelen die het biedt is de landelijke 
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Colin Skinner, Marketing Manager 

BASF Coatings Services
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Wat goed is kan altijd 
beter. Ook herijken we 
voortdurend onze eigen 
producten. Iedereen heeft 
kunnen waarnemen dat 
er een nieuwe trend is in 
de markt van autolakken: 
matte kleuren. Dus spelen 

we daar direct op in met onze nieuwe matte blanke lak. Glasurit 
ziet innovatie als een pure kans tot verbeteringen.”

Ook sterk vertegenwoordigd bij autofabrikanten
Hoewel Glasurit een stevige positie heeft opgebouwd én gecon-
solideerd bij dealers en importeurs, benadrukt Colin Skinner dat 
Glasurit uiteraard ook sterk is vertegenwoordigd bij de autofa-
brikanten: “Veel van de grote merken passen onze lakken toe in 
hun gerobotiseerde lakstraten, dus bij de productie van nieuwe 
auto’s. Daartoe bieden we een speciaal assortiment lakken en 
kunnen we veel aanvullende expertise aan deze A-merken bie-
den op het terrein van kleurontwikkeling. De cirkel is daarmee 
rond, want als diezelfde auto bij een schadehersteller belandt, 
en die gebruikt Glasurit, dan kan die auto weer als nieuw worden 
hersteld. De technologische kennis die we hebben van de lakken 
voor de lakstraten, verwerken we ook in de laksystemen voor 
schadeherstel. We voldoen ook met de lakken voor het schade-
herstel, de Glasurit RATIO-Systemen, aan de strenge kwaliteit-
seisen van de grootste autofabrikanten. Daarmee staan deze op 
OEM-niveau.”

COLOR-OnLinE vernieuwd
Dan stipt Colin Skinner COLOR-ONLINE aan, de kleurendatabank 
op internet. COLOR-ONLINE van Glasurit behoort wereldwijd tot 
de grootste kleurendatabanken. Autoschadeherstelbedrijven vin-
den hier meer dan 200.000 kleuren van alle fabrikanten.

“De belangrijkste vernieuwing is dat deze kleurendatabank op in-
ternet zijn gebruikers vanaf nu een nog groter assortiment kleur-
varianten biedt. Hiervoor zorgen de service-mengformules die nu 
ook op internet opgeroepen kunnen worden. Nieuwe zoekfuncties 
en -criteria zorgen er bovendien voor dat schadeherstelbedrijven 
nog eenvoudiger en comfortabeler met COLOR-ONLINE kunnen 
werken.” 

Steeds meer klanten
Colin Skinner ziet steeds meer schadeherstellers overstappen 
naar Glasurit: “Er zijn steeds meer schadeherstellers die de 
keuze maken voor ons premium product in combinatie met de 
bijbehorende diensten. Het feit dat wij een compleet systeem 
bieden voor nagenoeg elke handeling in hun schadeherstelbedrijf 
heeft op de markt nog steeds een grote aantrekkingskracht. Op 
onze beurt ziet Glasurit nog steeds kansen om oplossingen te 
bieden, vanuit ons totaalsysteem, waarmee schadeherstellers 
meer rendement halen. Om die voortdurende verbeteringen te 
kunnen realiseren kijken we onafgebroken rond, pikken we ontwik-
kelingen op en reageren daarop met nieuwe producten en dien-
sten. Neem de nieuwe materialen die we zien, verwerkt in auto’s. 
Daar willen we een antwoord op hebben en dat hébben we ook. 
Ons totaalsysteem staat daarvoor garant. Nu en morgen.”   n
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