
DIRECTE KORTING
BOVAG Ledenwinkel: bespaar op uw inkoopkosten voor 

energie en telefonie. Of bestel artikelen voor uw werkplaats, 

showroom of kantoor. www.bovagledenwinkel.nl

Bovemij: alle medewerkers van BOVAG-bedrijven (en hun 

gezin) komen in aanmerking voor 20% korting op alle  

ver zekeringsproducten. En als BOVAG-lid krijgt u korting  

op de bedrijfsverzekeringen. www.bovemij.nl

Buma/Sena/Videma: 15% extra BOVAG-korting  

op uw afdracht. mijn.bovag.nl/auteursrechten

De Fraudehelpdesk: gratis hulp wanneer u slachtoffer  

bent geworden van acquisitiefraude.  

mijn.bovag.nl/acquisitiefraude

BEDRIJFSVOERING
Stoppen of Doorgaan: een goede bedrijfsoverdracht  

neemt 5 jaar in beslag. Tijdig beginnen is dus vereist. 

mijn.bovag.nl/stoppenofdoorgaan 

Bovemij Rechtshulp: bij Bovemij kunt u tegen een scherp 

tarief rechtshulp krijgen. www.bovemij.nl/rechtshulp

Formuleonderzoek: analyse van de verschillende  

garage formules en de ervaringen van leden zelf.  

mijn.bovag.nl/formuleonderzoek2018

BOVAG Bedrijfsadvies: onze bedrijfsadviseurs kunnen  

u helpen bij strategievraagstukken, coachen bij problemen  

of adviseren bij financiële kwesties. Gratis intakegesprek. 

mijn.bovag.nl/bedrijfsadvies

BOVAG Auto en Fiscus uitgave: mijn.bovag.nl/autoenfiscus

Privacywet/BOVAG Privacytool: waar moet uw bedrijf aan 

voldoen volgens de Algemene Verordening Gegevens- 

bescherming? mijn.bovag.nl/privacy

 

P&O
Personeelszaken/cao: alle informatie voor uw personeels- 

en salarisadministratie. mijn.bovag.nl/nieuwemedewerker

Model-arbeidsovereenkomsten: alle beschikbare arbeids-

overeenkomsten voor BOVAG-leden, inclusief handleiding 

functie-indelingen en salaristabellen. 

mijn.bovag.nl/nieuwemedewerker

Loopbaancoach: (gratis) hoe krijg ik in de huidige veranderin-

gen mijn personeel mee? mijn.bovag.nl/loopbaancoach

PMT-pensioenconsulent: voor werkgevers van wie de werk-

nemers via PMT-pensioen opbouwen, heeft BOVAG een 

eigen PMT-pensioenconsulent. De pensioenconsulent komt 

kosteloos bij uw bedrijf langs om uw vragen over de pensioen-

regeling van PMT te beantwoorden. mijn.bovag.nl/pmt

Quickscan talentbehoud: in vijf minuten in beeld of investe-

ren in talentbehoud lonend is voor uw bedrijf. 

www.talentinbedrijf.nu/basistools-po/talentbehoud

OOMT: voor informatie over loopbaancoaching, talentontwik-

keling en duurzame inzetbaarheid van jezelf en je medewer-

kers. Kijk om mijn.bovag.nl/oomt 

VERKOOP
BOVAG Garantie: 6 maanden verkoop en aanvullend. 

mijn.bovag.nl/deBOVAGzekerheden

Algemene Voorwaarden: met de BOVAG-voorwaarden 

weet uw klant precies waar hij aan toe is. 

mijn.bovag.nl/deBOVAGzekerheden

Een vraag die regelmatig aan BOVAG gesteld wordt. In dit document vindt u een zo compleet mogelijke  
opsomming van alles wat BOVAG exclusief voor haar leden beschikbaar heeft. Doe er uw voordeel mee!

Wat heeft u als onafhankelijk 
autobedrijf aan BOVAG?

ZIJ STAAN ALTIJD VOOR U KLAAR
Ledenportaal 24/7 mijn.bovag.nl

Ledenadvies en Bemiddeling: (gratis) beantwoordt 

uw vragen over cao en personeel, algemeen juridisch, 

arbo en veiligheid, milieu, fiscaal, vastgoed,  

standaard arbeidscontracten en veel meer

mijn.bovag.nl/ledenadvies

Tijdens kantooruren maandag tot en met vrijdag  

 (030) 659 53 00 

 BOVAGhuis: Kosterijland 15, 3981 AJ Bunnik

ACCOUNTADVISEUR
Uw accountadviseur is hét aanspreekpunt als het gaat 

om de producten en diensten van BOVAG. Maar u 

kunt hem of haar ook benaderen als sparringpartner 

voor een goed gesprek over bijvoorbeeld de toekomst 

van uw bedrijf.

Kijk voor meer informatie over onze account adviseurs 

op: mijn.bovag.nl/accountadviseursoab
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VERKOOP (VERVOLG)
ViaBOVAG.nl: dé occasionsite voor en door BOVAG- 

bedrijven. Voor u als ondernemer is viaBOVAG.nl een  

strategisch distributiekanaal waar u direct in contact komt  

en blijft met klanten. Lees meer over de voordelen, spel-

regels en hoe u instapt op mijn.bovag.nl/viaBOVAG

Digitale Formulieren: BOVAG ontwikkelde tal van handige 

standaardformulieren waaronder een koopovereenkomst, 

offerteformulier, garantieformulier, etc. die u van uw eigen 

informatie kunt voorzien. Handig én juridisch gecheckt.  

mijn.bovag.nl/downloads

WERKPLAATS
BOVAG Garantie: onderhoud en reparatie 6 maanden. 

mijn.bovag.nl/debovagzekerheden

Quickscan Werkplaatsefficiency: wat kan beter in uw 

werkplaats? Check het met de gratis quickscan. 

mijn.bovag.nl/quickscanwerkplaats

Handleidingen inloggen websites autofabrikanten: 

mijn.bovag.nl/handleidingenautofabrikanten

(ONLINE)MARKETING & COMMUNICATIE
BOVAG-keurmerk: 9 van de 10 consumenten kent het 

BOVAG-keurmerk. En voor ruim 8 op de 10 is het BOVAG- 

logo van doorslaggevende betekenis voor het kiezen van  

een geschikt adres. 

Denk vooruit. Denk digitaal: hier vindt u alles over (online) 

marketing. denkvooruitdenkdigitaal.nl

Handleiding, checklist en diverse BOVAG promotools  

voor het organiseren van events: wat komt er kijken bij  

het organiseren van een event? BOVAG heeft een handige 

handleiding en checklist voor u. Vraag ook kosteloos promo-

tie- of sponsormateriaal aan wat u tijdens een (sport)evene-

ment kunt gebruiken. mijn.bovag.nl/event

Onafhankelijk Autobedrijf van het jaar: jaarlijks kiest een 

onafhankelijke jury het onafhankelijk autobedrijf van het jaar, 

dé ultieme gelegenheid om uw bedrijf in de kijker te spelen. 

mijn.bovag.nl/onafhankelijkautobedrijfvanhetjaar

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD 
ONDERNEMEN
Erkend Duurzaam: Erkend Duurzaam is hét duurzaamheids-

programma voor de mobiliteitsbranche. Het biedt u als 

ondernemer verschillende diensten om met Maatschappelijk 

Verantwoord Ondernemen aan de slag te gaan. 

www.erkendduurzaam.nl

Stichting mvo Automotive/Goed Bezig: onafhankelijke 

autobedrijven doneren op vrijwillige basis een bijdrage van  

€ 0,50 excl. btw per apk. De helft van dit bedrag gaat naar 

een gekozen foundation en de andere helft naar de Stichting 

Goed Bezig die projecten van onafhankelijke autobedrijven in 

het kader van MVO ondersteunt. mijn.bovag.nl/goedbezig

VASTGOED
Hulp bij Vastgoed: mijn.bovag.nl/vastgoed

Overzicht regels Bedrijfsruimte (ver)huren: 

mijn.bovag.nl/bedrijfsruimtehuren

Energiebesparing: bij een energieverbruik boven de 50.000 

kWh stroom of 25.000 m3 gas op jaarbasis, dan bent u vol-

gens artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit verplicht om ener-

giebesparende maatregelen te treffen. BOVAG heeft de 

maatregelen op een rij gezet. mijn.bovag.nl/energiebesparing 

DATA EN SOFTWARE
ROSLA: (inclusief Garagesoftwarewaardering) tweejaarlijkse 

ledentevredenheidsmeting van garagesoftwarepakketten. 

Hier leest u wat uw collega-autobedrijven vinden van hun 

softwarepakket. Dit helpt u in uw zoektocht naar een ander 

pakket. mijn.bovag.nl/garagesoftwarepakketten

Overstap document garagesoftware: de brochure helpt u 

stap voor stap kiezen voor (nieuwe) garagesoftware. 

mijn.bovag.nl/garagesoftwarepakketten

FEITEN EN CIJFERS
Een greep uit de onderzoeken die BOVAG deed of initieerde. 

Vul onderstaande zoektermen in op mijn.bovag.nl om het 

onderzoek te bekijken:

LET OP
BOVAG actualiseert deze informatie regelmatig, maar 

de mogelijkheid bestaat dat een onderdeel niet meer 

actueel is. Vraag daarom altijd uw adviseur naar de 

nieuwste versie van dit overzicht.

 Mobiliteit in Cijfers  

(jaarlijkse uitgave) 

 Kerncijfers Auto en Mobi-

liteit (jaarlijkse uitgave) 

 Aftersales Monitor  

(jaarlijkse uitgave) 

 Mobiliteitsretail 2030

 Customer Journey  

Aankoop Auto 

 Sturen en schakelen

 Aftersales 2021: groeien in 

een veranderende markt 

 Impact EV op Aftersales

 Position Paper McKinsey 

 BOVAG Brede 

Brandstofvisie

 Conjunctuurpeiling

 Verkoopcijfers

BOVAG-BIJEENKOMSTEN
Kijk voor een actueel overzicht van alle BOVAG-ledenevents 

op: mijn.bovag.nl/evenementen
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