Checklist Autobedrijfstarten.nl
Heeft u vragen? Wij staan voor u klaar!
Bellen
088 893 7001

Mailen
info@vwe.nl

WhatsApp
06 - 15 02 90 04

Deze checklist met uiteenlopende aandachtspunten is voor in- & verkoop, een werkplaats en een schadebedrijf.

Voorbereiden
Bedrijfsplan

Denk na over wat u wilt doen en hoe u aan uw klanten komt. Bekijk ook voorbeelden.

Rechtsvorm & Bedrijfsnaam

Bepaal uw rechtsvorm en uw bedrijfsnaam. Neem deze op in uw bedrijfsplan.

Vestigingsplaats & personeel

Bepaal of en waar u start wat betreft uw locatie en eventueel extra hulp van een of meerdere medewerkers.

Opleiding

Denk na of u een opleiding nodig heeft (voor uw personeel). Denk bijvoorbeeld aan de APK-keurmeester.

Financiën

Start u met eigen geld? Wilt u een lening aanvragen? Regel uw bankzaken goed.

Belastingzaken

Houd uw boekhouding altijd bij. De Belastingdienst kan u controleren.

Goed verzekerd

Zorg voor de juiste verzekeringen. Deze dekken een hoop risico’s tijdens het ondernemen.

Garageverzekering

Speciﬁek: Zorg voor de juiste garageverzekering. Laat u goed informeren.

Goed van start
Inschrijven KvK

Uiteraard onmisbaar om te kunnen ondernemen.

RDW & Erkenningen

Meld u aan en start meteen met de juiste erkenning.

RDW provider

Meld te naam stellingen, APK’s en nog veel meer aan bij de RDW via Mijn VWE.

Starten met adverteren

Start met de advertentiemanager van Mijn VWE en ervaar het gemak van alle diensten onder één inlog.

Website

Uw eerste visitekaartje online: regel uw website met uw voorraad of afspraakmanager (ook beschikbaar bij VWE)

Partners

Werk samen met de juiste (lokale) partners voor extra dienstverlening (en inkomsten).

Administratie

Zorg voor uw administratie, zoals uw facturen. Goed voor de klant en uw boekhouder.

DAT

Bereken carrosserieschades op basis van de gegevens van de fabrikant of achterhaal voertuiginformatie
op basis van chassisnummer.

Finnik

Zoek op kenteken en proﬁteer van voordelige premium rapporten.

Reparatiehandleidingen

Reparaties zijn makelijker via handige reparatiesoftware. Denk dan aan HaynesPro en hun up to date Smartﬁxes.

Demontage

Speciﬁek voor schadebedrijven: zorgt voor juiste afmelding van auto die worden gedemonteerd.

Doorgroeien
Speciﬁeke portalen

Zoek goed uit op welke portalen u wilt adverteren. Er zijn meerdere mogelijkheden.

Importeren

Vul uw voorraad aan met voertuigen die goed verkoopbaar zijn op de Nederlandse markt.

Exporteren

Voor onverkoopbare voertuigen is er altijd een markt buiten Nederland. Denk aan zware oudere diesels.

Extra diensten

Bied verzekeringen, garanties aan voor extra service én inkomsten.

Autokeuring op afstand

Werk samen met Mijn Autocoach. Dit zorgt voor extra service én betrouwbaarheid van uw aangeboden voertuigen

Exportpartner worden

Help bedrijven en personen die een voertuig willen exporteren als VWE Exportpartner.

Prestatiemeter Occasions

Kom te weten hoe uw verkoopresultaten zich verhouden ten opzichte van de markt.

Prestatiemeter APK

Verricht u APK's? Zorg er dan voor dat u weet hoe u het doet ten opzichte van uw omgeving.

Rijbewijscheck bij proefritten

Voorkom problemen met proefritten. Registreer deze en check de rijbewijzen.

