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Autoglas Haarlemmermeer eerste
vestiging nieuwe landelijke keten
Nieuwe franchiseformule Autoglaz richt zich op unieke glasservice
Maandag 22 november ondertekenden Luc van Bussel, CEO van The Alwaysbemobile
Company en Bob Warmerdam, eigenaar van Autoglas Haarlemmermeer het eerste
franchisecontract voor Autoglaz. Met deze ondertekening is de eerste vestiging, Autoglaz
Haarlemmermeer, van de nieuwe franchiseformule een feit. Autoglaz is dé nieuwe
merkonafhankelijke kwaliteitsketen voor glasherstel en glasvervanging. Excellente service
is hierbij het uitgangspunt.
Autoglaz is hét antwoord van The Alwaysbemobile Company op de ontwikkelingen in de
veranderende markt. Glasherstel en carrosserieherstel groeien naar elkaar toe. Dit vraagt
om een nieuwe visie op glasherstel. Luc van Bussel, CEO The Alwaysbemobile Company:
“Autoglaz optimaliseert de verhouding reparatie versus vervanging en creëert een efficiency
voordeel dankzij de combinatie met schadeherstel. Zo wordt glasschade niet alleen
efficiënter, maar ook goedkoper.”
Eerste vestiging
“Service lever je door te doen waar je goed in bent”, zegt Bob Warmerdam, mede-eigenaar
van de eerste Autoglaz-vestiging. “Wij doen waar we goed in zijn: glasservice. De rest, zoals
de facturatie en inkoopafspraken maken, besteden we uit. Zo krijgt de klant bij ons altijd de
beste service en kwaliteit van de vakman. Daarnaast biedt Autoglaz ons
samenwerkingsmogelijkheden met lease- en verzekeringsmaatschappijen.” Binnenkort zullen
meer gepassioneerde zelfstandig ondernemers zich aansluiten bij Autoglaz. De nieuwe
formule heeft de ambitie om nog voor het eind van het jaar 4 vestigingen openen. In 2011
wil Autglaz doorgroeien naar 20 vestigingen in heel Nederland.
Ruime ervaring
Warmerdam is al ruim 15 jaar ondernemer in de glasservicebranche. Samen met Marco de
Jong is hij eigenaar van Autoglas Haarlemmermeer. Warmerdam over deze nieuwe formule:
“Wij zijn er trots op dat we de eerste vestiging zijn van deze nieuwe keten. Dat geeft mij de
mogelijkheid om actief mee te denken bij de vorming en ontwikkeling van deze formule. Ik
kan de kennis en ervaring die ik in de afgelopen 15 jaar heb opgebouwd, nu slim inzetten ten
behoeve van mijn klanten.”
Service
Autoglaz is de nieuwe merkonafhankelijke kwaliteitsketen. Concreet betekent dit dat een
ruit binnen 1,5 uur vervangen is en dat klanten dus snel weer veilig met hun auto op weg
kunnen. Dankzij een grote ruit tussen de werkplaats en de wachtruimte, kunnen klanten

exact zien wat er met hun auto gebeurt. Warmerdam: “De ruit geeft klanten het vertrouwen
dat we voorzichtig met hun auto omgaan. Die openheid geeft ons intern een goede reden om
snel en voorzichtig te werken. We werken volgens het ‘klaar terwijl u wacht’ principe.
Daarom hebben we een grote wachtruimte, waar klanten kunnen genieten van een kop
koffie en eventueel kunnen werken op hun laptop.”
Ambitie
Met Autoglaz breidt The Alwaysbemobile Company het totale dienstenpakket verder uit. Luc
van Bussel: “The Alwaysbemobile Company streeft naar een all-inclusive strategie. Zo creëren
we een unieke positie in de markt en kunnen lease- en verzekeringsmaatschappijen
contracten met ons afsluiten voor volledig auto-onderhoud.”
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