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Autoglaz maakt markt glashelder
Snelgroeiende ruitspecialist maakt einde aan diffuus systeem –
inkoopprijs ruiten uitgangspunt – overgrote deel prijzen daalt –
markt schreeuwt al langer om transparantie
Autoglaz schept eindelijk helderheid in de ruitschadeherstelmarkt. Vandaag introduceert
zij haar baanbrekende prijsstrategie. Deze luidt een nieuw tijdperk in binnen de branche.
Met een op inkoopprijs gebaseerde eenvoudige en heldere prijsstrategie biedt Autoglaz
klanten optimaal inzicht in de prijsstelling. Hiermee breekt de snelgroeiende ruitherstel en
-vervangingsketen met de historisch gegroeide tarievenspaghetti binnen de
ruitschadeherstelmarkt.
De prijsstrategie van Autoglaz staat garant voor scherpe en eerlijke prijzen voor elke klant.
De prijsstelling van de merkonafhankelijke kwaliteitsketen is opgebouwd uit een aantal
componenten die de prijzen inzichtelijk maken. Autoglaz hanteert de inkoopprijzen van de
ruitproducent als basis. Daarop komt het gangbare uurtarief en zaken als de vaste
milieubijdrage en kleinmateriaal. Zo betalen klanten van Autoglaz altijd een eerlijke, scherpe
prijs.
Eerlijke prijs
De transparante prijsstrategie schept duidelijkheid naar zowel de particulier als de zakelijke
rijder. Bob Warmerdam, eigenaar Autoglaz Haarlemmermeer: “Het is op dit moment volledig
onduidelijk voor een klant waarvoor hij betaalt. De prijzen liggen ongeloofwaardig ver uit
elkaar en lijken volledig gebaseerd op willekeur. Dat is natuurlijk raar. In de supermarkt
betaalt toch ook iedereen hetzelfde bedrag voor een potje pindakaas? Met onze prijsstelling
zorgen wij ervoor dat iedereen een eerlijke prijs betaalt. Bijkomstig prettig detail is dat de
meerderheid van de ruiten daarmee goedkoper wordt.”
Glasherstel 2.0
De duidelijke prijsstelling van Autoglaz sluit naadloos aan bij de missie van deze jonge expert
in autoruitherstel. Michiel Meijer, manager Autoglaz Nederland: “Wij verzetten ons tegen de
diffuse prijsstrategie in de branche. De markt vraagt hier ook om. TROS Radar stelde de
historisch ontstane situatie vorig jaar ook al aan de kaak. Er veranderde echter niets.
Autoglaz staat voor duidelijkheid en transparantie in de markt. Daarom maken wij de
prijsstelling inzichtelijk voor de klant. Tevens zullen de prijzen van de meeste vervangingen
dalen. Daar heeft de klant recht op. Dat is glasherstel 2.0.”

Zekerheid
De transparante prijsstrategie van Autoglaz is het antwoord op de vraag van de markt.
Michiel Meijer: “Uit onderzoek is gebleken dat de kosten van glasschade sterk stijgen. Een
trend die zich doorzet. De markt vraagt naar oplossingen om de kosten te verlagen. Met de
heldere prijsstelling doorbreekt Autoglaz de historisch gegroeide ondoorzichtige
prijsstellingen.” De prijsstrategie van Autoglaz geeft zowel klanten als ondernemers een
reëel beeld en de zekerheid van een eerlijke prijs.
Ambitie
De profilering van de merkonafhankelijke glasformule Autoglaz past in de strategie van The
Alwaysbemobile Company. Luc van Bussel, CEO: “The Alwaysbemobile Company wil in 2013
toonaangevend aanwezig zijn binnen de ruitherstel- en ruitvervangingsbranche. Om dit te
realiseren, werken wij continu aan innovaties en aan Excellente Service voor onze klanten.
Autoglaz is een onderscheidende en toekomstgerichte formule. De grote groei van deze
formule laat zien dat er in de markt veel behoefte is aan een speler die transparant is en
kwaliteit biedt.” Vorige week opende de achtste vestiging van Autoglaz haar deuren. Voor
het eind van het jaar streeft de vernieuwende formule 20 vestigingen operationeel te
hebben.
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