Meld u nu aan
voor viaBOVAG.nl
Help de kaarten op de online occasionmarkt
opnieuw te schudden!
Ga naar mijn.bovag.nl/viabovag
Mail naar autobedrijven@viabovag.nl
of bel 020 - 549 39 50

Stap in
viaBOVAG.nl
En vergroot uw verkoopsucces
op de online occasionmarkt!

Stap in viaBOVAG.nl,
dé occasionsite van en
voor BOVAG-bedrijven

Beste ondernemer,
BOVAG en Bovemij lanceren een eigen occasionwebsite: viaBOVAG.nl. Dat gebeurt op
nadrukkelijk verzoek van BOVAG-bedrijven. Die willen zich namelijk onderscheiden ten opzichte
van andere autobedrijven en dat lukt maar mondjesmaat op de bestaande websites. BOVAGondernemers willen hun klant helpen in de wirwar van websites waar van alles, goed en slecht,
door elkaar wordt aangeboden. Waar moet die klant op letten? Hoe betrouwbaar is een garage of
de auto die de klant op het oog heeft?
ViaBOVAG.nl is een occasionplatform waar betrouwbare bedrijven, door BOVAG gecheckt,
betrouwbare auto’s aanbieden. Dat wat klanten al vele jaren gewend zijn van de fysieke BOVAGbedrijven, bieden we nu ook online aan. Voor u als ondernemer is viaBOVAG.nl een strategisch
distributiekanaal waar u direct in contact komt en blijft met klanten. En voor de klant is het dé
online plek waar hij zeker weet dat hij iets goeds vindt en koopt.
In deze brochure leest u over de voordelen van uw eigen BOVAG-occasionsite. ViaBOVAG.nl is
namelijk gebouwd met oog voor de wensen en belangen van het BOVAG-autobedrijf. Het is wat
ons betreft de belangrijkste ontwikkeling in de online occasionmarkt in jaren. En met uw hulp
maken we van viaBOVAG.nl de komende tijd een van de toonaangevende occasionsites van
Nederland. Kies voor de collectieve kracht van ons BOVAG-merk en -netwerk, en stap in.

Peter Niesink
algemeen directeur
BOVAG
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René Leander
voorzitter raad van bestuur
Bovemij

De voordelen van
viaBOVAG.nl

Hè hè, eindelijk!
Uw eigen occasionwebsite
Met de introductie van viaBOVAG.nl schudden we de
kaarten op de online occasionmarkt opnieuw.
ViaBOVAG.nl is namelijk de enige occasionwebsite
met benzine in het bloed. Van en voor BOVAG-bedrijven.
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	Eigen occasionwebsite voor en door
BOVAG-leden;
Met het ijzersterke BOVAG-merk en een netwerk van ruim
vijfduizend betrouwbare autobedrijven heeft viaBOVAG.nl
een uitstekende uitgangspositie op de online automarkt.
ViaBOVAG.nl heeft de potentie om uit te groeien tot dé
Nederlandse occasionwebsite waar consumenten
naar kwaliteitsoccasions zoeken. Met uw bedrijfsgegevens
prominent in beeld.
Op viaBOVAG.nl worden autokopers niet onnodig
lang vastgehouden, maar snel doorgestuurd naar uw
eigen site. Goede en snelle leads dus. En u krijgt de
managementinformatie die u nodig heeft. Ook goed om te
weten: we blijven viaBOVAG.nl continu doorontwikkelen op
basis van uw opmerkingen en wensen. Zo weet u zeker dat
u altijd klaar bent voor de consument van vandaag én van
de toekomst.

	Niet langer afhankelijk van andere portals,
maar zelf de touwtjes in handen;
	Door BOVAG Zekerheden meer vertrouwen
bij de klant;
	Goede leads: klanten worden snel naar uw
autobedrijf doorgestuurd;
	Meer inzicht in data, waar u direct op kunt
anticiperen;
	Ondersteund door een grote landelijke
reclamecampagne;
	Een zeer aantrekkelijk instaptarief;
	Voordeliger dan de andere occasionwebsites.

Auto’s op viaBOVAG.nl
zijn niet zomaar
occasions!
Occasions op viaBOVAG.nl zijn de betere occasions.
Want altijd voorzien van BOVAG Garantie,
BOVAG Omruilgarantie en een heldere
All-inprijs. Daarnaast kunnen autobedrijven
extra zekerheid en betrouwbaarheid
toevoegen aan hun geadverteerde auto.

ALTIJD
BOVAG Garantie

ALTIJD
BOVAG Omruilgarantie

ALTIJD
All-in prijzen

Een klant heeft bij álle occasions op
viaBOVAG.nl recht op de bekende
zes maanden BOVAG Garantie.
Voor auto’s zonder garantie is geen
plaats op viaBOVAG.nl!

Is een klant na aanschaf toch niet
tevreden, om wat voor reden dan ook,
dan mag hij of zij de auto binnen
twee weken en max 750 kilometers
omruilen. U zorgt dan voor een
passend alternatief. Eventueel
met bijbetaling.*

Op viaBOVAG.nl werken we met
all-in prijzen*. Dus geen addertjes
onder het gras in de vorm van
bijkomende kosten, zoals rijklaar
maken etc. We houden het graag
transparant met eerlijke prijzen.

OPTIONEEL
BOVAG Afleverbeurt

OPTIONEEL
BOVAG 40 punten check

OPTIONEEL
Label 100% Onderhouden

U heeft de mogelijkheid om uw
occasion op viaBOVAG.nl te adverteren
met de BOVAG Afleverbeurt, in zo’n
geval weet de klant zeker dat de
auto de eerste 6 maanden
(of 6.000 km) onderhoudsvrij
kan rijden.*

U heeft de mogelijkheid om uw
occasion op viaBOVAG.nl te adverteren
met de BOVAG 40 Punten Check*.
De klant weet dan zeker dat het op
die 40 punten gegarandeerd
goed zit. En dat geeft extra
zekerheid.

U heeft de mogelijkheid om uw
occasion op viaBOVAG.nl te adverteren
met het 100% Onderhouden-label,
wat aangeeft dat de auto altijd
volgens fabrieksvoorschrift is
onderhouden*. Klanten vragen
hier om, en hebben er ook
extra geld voor over!
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*Alle spelregels vindt u op mijn.bovag.nl en op de deelnemersovereenkomst.

Zeker weten
viaBOVAG.nl
De zekerheid en kwaliteit van BOVAG-bedrijven en
hun occasions is op de bestaande occasionwebsites
soms lastig goed voor het voetlicht te brengen.
Appels worden met peren vergeleken.
Een klant weet vooraf vaak niet precies waar hij aan toe is.
En de onderscheidende BOVAG Garantie sneeuwt onder in de
strijd om bovenaan in de zoekresultaten te komen.

viaBOVAG.nl biedt de oplossing
Want viaBOVAG.nl geeft zo veel mogelijk informatie vooraf.
Zodat de consument weet wat hij koopt. En viaBOVAG.nl
garandeert afwikkeling van eventuele problemen achteraf via de
vertrouwde en gewaardeerde BOVAG Garantie. Elke consument
kan met een goed gevoel de juiste keuze maken.
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Sneak preview
Via een grootscheepse landelijke campagne laten
we de consument kennismaken met viaBOVAG.nl.
Zeker weten dat dit een belangrijke ontwikkeling
gaat worden op de online occasionmarkt!

Doe mee en zet uw occasions
op viaBOVAG.nl, want …
	 viaBOVAG.nl is van en voor BOVAG-bedrijven;
	 viaBOVAG.nl is gebouwd rond de wensen en behoeftes van BOVAG-bedrijven;
viaBOVAG.nl is de meest betrouwbare en meest transparante occasionsite van Nederland,
en dat trekt klanten;
	 viaBOVAG.nl is de meest betaalbare occasionwebsite van Nederland;
viaBOVAG.nl wordt de komende jaren ondersteund door een grootschalige reclamecampagne;
viaBOVAG.nl zet alle data door die autobedrijven nodig hebben om leads om te zetten naar verkopen;
	 viaBOVAG.nl organiseert voor deelnemers workshops, rondetafelsessies, trainingen en
coaching op maat. Dat gebeurt samen met tal van online partners en specialisten,
onder meer via het succesvolle BOVAG-programma Denk Vooruit Denk Digitaal.
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Vragen?
Bel
020 - 549 39 50

