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Beste leden van Axial,

Bij het begin van 2010 wens 
ik u allen eerst en vooral een 
vruchtbaar jaar vol succes toe te 
wensen.

In een context waar de 
economische situatie niet 
bestendig is, en waar men ons 
aankondigt dat de crisis nog niet 
gedaan is, moeten we denken 
aan de toekomst en moeten we 
onze strategieën voortdurend 
in vraag stellen, om altijd een 
lengte voorsprong te hebben 
op de concurrentie. Dit is zeker 
en vast een moeilijke maar niet 
onmogelijke opdracht.

In deze context moeten 
we constant - en meer dan 
ooit - uitstekende relaties 
onderhouden met onze 
klanten, de bedrijven, de 
verzekeringsmaatschappijen 
en de firma’s gespecialiseerd 
in leasing. Het is onze taak 
hen te beluisteren en hen te 
helpen om hun problemen 
op te lossen. We moeten er 
in ieder geval over waken de 
belangen van onze leden en de 
rentabiliteit van onze bedrijven 
te vrijwaren, wat betekent dat 
we niet alles voor zoete koek 
moeten slikken!

De vraag van de gemiddelde 
kost is een onderwerp waarop 
we regelmatig met de vinger 
gewezen worden. Een vraag die 
vaak terugkomt tijdens al onze 
onderhandelingen. We moeten 
eerlijk zijn, en met reden!

Een correct opgestelde offerte 
en een juiste prijs voor de 
herstelling, zijn essentiële 
voorwaarden die iedereen 
a priori moet aanvaarden. 
Onderschattingen en trucs 
om de prijzen te doen stijgen 
moeten worden vermeden.
Een juiste prijs voor een eerlijke 
diagnose en een professionele 
herstelling door:
•  de professionele expertise toe 

te passen, 
•  alternatieve technieken te 

gebruiken,
•  op de hoogte te blijven dankzij 

adequate en doorlopende 
vorming, 

•  nieuwe producten te 
gebruiken die aangepast zijn 
aan het gebruikte materieel

•  het geschikte gereedschap te 
gebruiken,

•  de stukken te herstellen in 
plaats van ze te vervangen 
daar waar het nodig is,

 •  ...,

het zijn allemaal elementen 
die tot onze belangrijkste 
pluspunten behoren.

Dankzij de wil van iedereen, 
ben ik ervan overtuigd dat 
wij het nummer één zullen 
blijven van de onafhankelijke 
koepelorganisaties 
van onafhankelijke 
carrosseriebedrijven.

Ik geef u vier sleutelindicatoren 
die het ons mogelijk moeten 
maken om onze objectieven te 
realiseren:

•  Onze commerciële 
afgevaardigden blijven werken 
aan de promotie van onze 
carrosseriebedrijven bij de 
verzekeringsagenten.

•  We blijven ons nieuw 
communicatiehulpmiddel, het 
Axial News, eens per trimester 
uitgeven, om u te informeren 
maar ook om onze klanten 
te informeren.

•  We blijven alles in het werk 
stellen om nieuwe klanten te 
rekruteren, maar ook om onze 
actuele klanten evenals de 
verzekeringsmaatschappijen 
die ons hun vertrouwen 
schenken, nog meer tevreden 
te stellen, en op die manier te 
groeien en onze marktpositie 
te versterken.

•  Onze beheerraad gaat 
verder met het houden van 
driewekelijkse vergaderingen 
om te debatteren en alle 
beslissingen die in het belang 
zijn van zijn leden goed te 
keuren. 

Ik ben er oprecht van overtuigd 
dat we, allen samen, de crisis 
te boven zullen komen en 
dat we er zeer zeker versterkt 
uit zullen komen. In deze 
vaste overtuiging dank ik al 
onze leden en onze nieuwe 
kandidaat-leden voor het 
vertrouwen dat ze in ons 
stellen.

Een zeer mooi jaar voor u allen,

Eddy Lanhove, 
Voorzitter Axial Belgium

Ed
it

or
ia

al

2



Edito.......................................................................................................................................................................................... 2
Verzeker uw vervangwagen aan de beste marktvoorwaarden! .......................................................................... 3
Zijn wagen uitblutsen (met de hand) zonder hem te schilderen: dat is mogelijk ...................................... 4
Axial Kort nieuws .................................................................................................................................................................. 6
Kort nieuws van GlasGarage ........................................................................................................................................... 7

3

Het bureau van Mechelen van de groep Van 
Dessel heeft beslist om speciaal voor de 
carrosseriebedrijven die lid zijn van Axial Bel-
gium een verzekeringsproduct te ontwikkelen. 
Het gaat over een oplossing “sleutel op de 
deur” om vervangwagens te verzekeren. Het 
is immers geweten dat het afsluiten van een 
verzekering voor dit type wagens is vaak zeer 
moeilijk en zeer duur is. Van Dessel is echter in 
staat om de premies die gewoonlijk gevraagd 
worden op de markt met 40 tot 50 % te ver-
minderen! 

Axial en Van Dessel hebben samen ingezet 
op een “Win/Win”-partnerschap, zich bewust 
van de voordelen die een dergelijk product 
zou kunnen bieden aan de leden van het 
netwerk. Onafhankelijk van deze zeer voor-
delige voorwaarden, voorziet het partners-
chap eveneens dat elk lid op elke moment 
zijn geüpdate klantenaccount kan raadplegen 
dankzij een programma dat “Mobility” werd 
gedoopt. 

Dit betekent dat de evolutie van elke verze-
kerde vervangwagen kan worden gevolgd via 
de informatica, en dat dankzij een login en een 

paswoord. In geval van schade is het eveneens 
via de weg van de informatica dat alle te onder-
nemen stappen worden geregeld. 

Ten slotte is, binnen het bureau van Mechelen 
van de groep Van Dessel, een welbepaalde 
gesprekspartner belast met de ontwikkeling 
van dit product. 
Het gaat over Pieter Moysen
tel: 015/15.97.86 
e-mail: pieter.moysen@vandessel.be
web: www.vandessel.be

Partnerschap
Inhoud

Verzeker uw vervangwagen 
aan de beste marktvoorwaarden!

Attractieve tarieven, transparantie en opvolging 
zijn drie sterke waarden van dit geprivilegieerde partnerschap!
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De datum 22 juli 2009 blijft in het geheugen 
gegrift van honderden inwoners van het oosten 
van België, omdat op die dag een hagelstorm 
woedde over deze streek. Dison en zijn omge-
ving zijn in het bijzonder getroffen. 

Sinds die datum heeft carrosseriebedrijf Piron 
(Zoning des Plénesses - Thimister-Clermont) 
veel wagens over de vloer gekregen om schade 
te laten uitblutsen. De kaap van de 300 inge-
diende dossiers werd hierbij ruim overschre-
den. Het is een activiteit die op volle kracht 
blijft draaien. 

Weinig personen weten dat het mogelijk 
is om belangrijke schade aan alle types 
wagens te herstellen zonder ze te moe-
ten herschilderen, en dat in meer dan 
95% van de gevallen! Om tot dat resultaat 
te komen, hebben professionals, zoals die van 
het carrosseriebedrijf Bernard Piron (Zoning des 
Plénesses - Thimister-Clermont) hun toevlucht 
gezocht tot een systeem van handmatig hers-
tellen van kleine schade, zelfs al is die wijd 
verspreid.

Zijn wagen uitblutsen (met de 
hand) zonder hem te schilderen: 
dat is mogelijk ... Vertel het voort!
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Speciaal opgeleide carrosseriebewerkers wer-
ken met de hand met spatels, lepels en op 
maat gemaakte werktuigen om handig en kun-
dig van binnenuit de blutsen terug te duwen.

Op minder bereikbare plekken gaan de ges-
pecialiseerde carrosseriebewerkers accessoires 
van verschillende vormen gebruiken waarmee 
ze op de inslagzones de schade wegwerken. 
Juist omdat het gebruikte materieel zeer “Basic” 
lijkt, is het juist de vaardigheid, handigheid en 
menselijke ervaring die het verschil maken. 

De manuele technieken die gebruikt worden 
door de “ont-hagelaars”, maken het mogelijk 
zwaardere en duurdere inkomsten op wagens, 

die door de hagel beschadigd zijn, te vermijden. 
Veel mensen weten het niet, maar om een 
ervaren “ont-hagelaar” te vormen heb je drie 
jaar nodig. Het is een knowhow die vaak indruk 
maakt op diegenen, die zich helemaal niet kun-
nen inbeelden in welke mate deze specialiteit 
fingerspitzengefühl vereist.

Specialiteit

Deze knowhow vindt u bij de carrosseriebewerkers 
van het netwerk Axial.

Aan ons uw vertrouwen te verdienen
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ING en AXA: twee sterke 
partnerschappen met AXIAL Belgium … 
Woensdag 6 januari 2010, is, in de overvolle 
volledig nieuwe vergaderzaal van AXIAL Belgium, 
een addendum bijgevoegd aan het kaderakkoord 
dat Axial met ING non life sedert 2007 heeft ges-
loten. Dit addendum preciseert de modaliteiten 
«Mobiliteitsgarantie» die ING aan zijn klanten 
biedt. Het principe is dat ING beroep doet op 
een bedrijf dat op korte termijn wagens verhuurt, 
om gedurende zes dagen aan zijn klanten een 
vervangwagen aan te bieden. De carrosserie-
bewerker AXIAL komt voor 50 % tussen in de 
kosten van deze huur.

AXA-INNOVATION Group is het tweede akkoord 
dat tijdens deze vergadering is voorgesteld. 91 % 
van de leden van AXIAL hebben het getekend. 
Dit bindt AXIAL voor drie jaar aan INNOVATION 
Group voor de koetswerkherstellingen van de 
klanten van AXA. AXIAL wordt hierdoor meteen 
een van de twee bevoorrechte netwerken van 
AXA voor werken aan het koetswerk van zijn 
klanten. 

Pack uithangborden
De verdeling van de uithangborden AXIAL Europe 
aan alle leden van AXIAL is van start gegaan, 
evenals die van de dozen met de producten met 
de merknaam AXIAL en AX-Pro. In 2010 zullen 
de gevels van onze leden dus een uithangbord 
van AXIAL in de nieuwe look hebben.

Nieuw akkoord Leverancier
Sinds november 2009 is er een akkoord gete-
kend met Würth. Het is het gevolg van een 
Europees akkoord dat van september 2009 
van kracht is. 

Nachtbox 
We brengen u in herinnering dat er nachtboxen 
beschikbaar zijn. Deze zullen in de toekomst 
uitermate nuttig zijn omdat de leveringen meer 
en meer ‘s nachts plaats zullen vinden omwille 
van het vlottere verkeer.

Proficiat en welkom 
aan de nieuwe leden AXIAL
DOPPAGNE in Flémalle, VIAENE in Harchies, 
V & V in Halle, COLPAERT in Ingooigem, HOU-
MAN in Hombeek, DEVESELEER in Herne, 
VERHOYE in Deerlijk, MOUTON in Izegem, DEL-
PLACE-CAPOEN in Vlamertinge-Ieper, SENESAEL 
in Chimay, TREEMA CAR in Ottignies, Patrick VAN 
DEN BERGHE in Landegem en POLYCAR die 
AXIAL CrasH is geworden!

Folder voor de verzekeringsagenten
Vanuit het perspectief om zoveel mogelijk werk 
naar onze carrosseriebedrijven toe te leiden, heb-
ben we een folder op punt gezet om uit te delen 
aan de klanten van onze partner-verzekeringsa-
genten. Binnenkort zult u meer informatie krijgen, 
maar weet dat we in contact blijven met onze 
verzekeringsagenten via ons systeem “KNOW”.

Axial kort nieuws
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•  Laat ons even het akkoord met het bedrijf 
Lease Plan benadrukken, waarvan het 
definitieve contract op 1 maart 2010 zou 
moeten getekend worden.

•  Dankzij het verlengen van het contract 
dat ons met ARVAL verbindt, worden we 
nummer 1 bij hen.

•  Nog ander goed nieuws, zoals de akkoor-
den die zijn afgesloten met SAP, het num-
mer 1 in de wereld in het beheer van 
bedrijfsinformaticasystemen, en met AB 
Inbev (700 wagens en evenveel utilitaire 
voertuigen).

•  Fabricom Fleet, al klant bij Axial wordt het 
ook bij GlasGarage. 

•  Akkoorden met de verzekeringsmaats-
chappijen: AG, AVERO, GENERALI.

•  Nieuwe ruitenleveranciers: AutoGlas West 
en AGC Automotive Replacement Glass 
(de derde grootste fabrikant op wereld-
vlak komt op de Belgische markt). 

•  IT-programma GlasGarage en de geauto-
matiseerde facturatie voor elke franchi-
senemer.

•  De levering van de nieuwe uithangborden 
GlasGarage is begonnen. Elk lid zal er in 
2010 over beschikken, zoals gevraagd 
door de belangrijkste leasingbedrijven. 

•  Eddy Lanhove zal alle franchisenemers 
van GlasGarage in de loop van het jaar 
bezoeken om de contacten te persona-
liseren en strategieën uit te werken per 
zone. 

Lastminute …
AXIAL Belgium heeft zonet een zeer interessant 
akkoord gesloten met FORTIS Bank voor het ter 
beschikking stellen van vervangwagens. Het is 
de nieuwe Opel Corsa, model 2010, die is uitge-
kozen. Deze voertuigen worden geleverd door 
ons lid Geert Houttequiet (Opel-concessionaris) 
die de initiatiefnemer was van dit project. Het 
aanbod is beperkt tot 60 voertuigen per jaar, of 
dus 5 per maand. Meer informatie zal u worden 
toegestuurd via ICS. 

Overigens bereikt ons zonet een ander zeer inte-
ressant aanbod. Het gaat uit van onze nieuwe 
klant PARCOURS. Het betreft camionettes 
Renault Kangoo, die zeer nuttig zijn voor klanten 
zoals Cofely en Fabricom.

Kort Nieuws van GlasGarage

Bart De Groof, 

Directeur Innovation Group BeLux 

en Eddy Lanhove, 

President Axial Belgium



Dank U...
Alle leden van de groep AXIAL Bel-
gium houden er aan Mijnheer Vin-
cent Helleputte (directeur painting 
van BASF, die de merken GLASURIT 
en RM vertegenwoordigt) van ganser 
harte te bedanken voor zijn efficiënte 
medewerking aan het netwerk AXIAL 
sedert het label CrasH het levenslicht 
zag! Een man en een bedrijf die altijd 
constructief zijn geweest en met wie 
het aangenaam was om te werken.

Mijnheer Helleputte is in december 
2009 op pensioen gegaan. Hij verlaat 
de sector echter niet volledig, vermits 
hij een “ambassadeur” wordt van BASF 
voor welbepaalde missies.

We heten Mijnheer Daniel Bauwens, 
die hem opvolgt, hartelijk welkom. We 
hopen dat we met hem onze efficiënte 
samenwerking voort kunnen zetten.


