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2014 was een goed jaar voor Volvo en enerzijds 
ook voor Bangarage. Natuurlijk helpt het dat we 
met Groot-Amsterdam als werkgebied met veel 
zakelijke rijders in het afgelopen jaar een aantal 
zeer aantrekkelijke modellen met 14% en 7% 
bijtelling konden aanbieden. Ook andere Volvo´s 
mochten zich het afgelopen jaar in een grote 
belangstelling verheugen. Toch had 2014 voor ons 
een tegenslag in petto, namelijk het moment in 
juli waarin we onze joint venture-partner Koops 
Furness verloren. Hierdoor zijn we genoodzaakt 
geweest de gehele bedrijfsvoering om te zetten 
naar een nieuw model. Ondanks dat we in het 
verleden bewezen succesvol zijn geweest was dit 
geen garantie voor de toekomst. Er zijn de 
afgelopen jaren vele automobielbedrijven gesloten 
en ook in 2015 gaan er ondernemingen de deuren 
definitief sluiten. 

De kunst vandaag de dag is om het persoonlijke 
contact met de klant te onderhouden, ondanks dat 
de reparatie of het onderhoud in tijd en frequentie 
afneemt. Daarom hebben we besloten een 
communicatiecentrum op te zetten en het 
magazijn te centraliseren. U leest verderop in dit 
Banmagazine inhoudelijk meer over het 
communicatiecentrum. 

We leren met vallen en opstaan. We zien in de 
klantentevredenheidcijfers dat het wel de juiste 
weg is die we zijn ingeslagen. Echter we moeten 
nog steeds bijsturen op de uitkomsten. Want om 
goed te blijven, moeten we elke dag beter worden!

Met de veranderingen hebben we ook besloten om 
het bestaande Banleaseprogramma nieuw leven in 
te blazen. We breiden het productaanbod uit met 
verzekeringen. In samenwerking met de Bovag 
kunnen we u een verzekering aanbieden tegen 
voordelige tarieven, zonder de elders nog 
gebruikelijke valkuilen. In een separate flyer in dit 
Banmagazine wordt dit verder toegelicht en 
uiteraard ook op onze website.

We wensen, weliswaar wat laat, iedereen een 
gezond en goed 2015! 

Theo Mulder
Directeur

VOORWOORD Ontdek de nieuwe XC90

DE XC90 T8 Is DE ENIGE AUTO  
IN zIjN KlAssE MET 14% 
BIjTEllING

 *(Twin Engine)

De nieuwe Volvo XC90 is het nieuwe hoogtepunt van Zweeds topdesign en 
uitzonderlijke technologie. De nieuwe XC90 kunt u vanaf nu bestellen bij 
Bangarage. De eerste exemplaren verwachten we medio mei af te kunnen 
leveren. Maak kennis met de meest luxueuze Volvo ooit gemaakt: de nieuwe 
Volvo XC90!

samen met de XC90 introduceert Volvo in 2014 een nieuwe generatie 
Drive-E aandrijflijnen. Waar voorheen altijd gekozen moest worden tussen 
vermogen of laag verbruik, is dat met de nieuwe XC90 motoren verleden 
tijd. De nieuwe Volvo XC90 is als Plug-in Hybrid leverbaar met de T8 Twin 
Engine motor. Deze achttrapsautomaat is uniek in haar elegantie, van het 
lage verbruik en CO2 uitstoot tot de prachtige versnellingspook uitgevoerd 
in exclusief zweeds Orrefors kristal. De 60 kW (82 pk) sterke elektromotor 
zorgt samen met de benzinemotor voor een gezamenlijk vermogen van 
ongeveer 295 kW (400 pk). Een hoog vermogen tegenover een zeer lage 
CO2-uitstoot. Daardoor geldt er in Nederland slechts 14% bijtelling op de 
hybride Volvo XC90.

Motor Brandstof Kw/pk Nm Aandrijving Transmissie  Bijtelling
D4 Diesel 140/190 400 FWD 8traps autom. 25%
D5 Diesel 165/225 470 AWD 8traps autom. 25%
T5 Benzine 187/254 350 AWD 8traps autom. 25%
T8* Benz./Elek.  95/400 640 AWD 8traps autom. 14%

De Drive-E aandrijflijnen zijn tevens ontwikkeld om de rijervaring nog com-
fortabeler te maken. Met de Volvo XC90 T8 Twin Engine past u het karak-
ter van uw auto eenvoudig aan via het scrollwiel van de Drive-mode 
selector. Er zijn 5 modi selecteerbaar. Met Pure rijdt u op een volledig 
elektrische aandrijving, met een actieradius voldoende voor dagelijks woon-
werkverkeer. Hybrid biedt een combinatie van de elektromotor en benzine-
motor voor een maximale actieradius. Power is de modus waarmee u voor 
maximaal vermogen kiest; de volledige kracht van de 4 cilinders met elek-
tromotor wordt dan benut. Naast de 3 hoofdmodi is er nog Off-Road. Met 
deze modus tackelt u zelfs het slechtste wegdek bij snelheden lager dan 



‘as time gOes By’: 
speCiaal VOlVOBOek 
eXClusief Bij  
Bangarage
Bangarage heeft als 
speciale actie een boek 
over de historie van 
Volvo uitgebracht. De 
stevig gebonden en op 
fraai papier gedrukte 
uitgave op A4-formaat 
bevat, naast de 
geschiedenis van het in 

1927 opgerichte merk, ook een historisch verhaal 
over het ontstaan, ontwikkeling en de toekomst van 
Bangarage. Vervolgens wordt de geschiedenis van 
Volvo in de vorm van honderden authentieke foto’s 
en afbeeldingen weergegeven. Alle illustraties zijn 
voorzien van deskundig geschreven bijschriften. 
Modellen als de ÖV4 ‘jakob’, de Kattenrug, de 
Amazon en de 140/240-serie worden uitgebreid 
belicht, maar ook de recente ontwikkelingen – 
inclusief de nieuwe XC90 die later dit jaar ver-
schijnt - komen ruimschoots aan bod. Bangarage 
overhandigt dit boek met enige trots aan iedereen 
die in één van zijn vestigingen een nieuwe of 
gebruikte Volvo aanschaft. 

HartVerwarmend aanBOd: de V70 nOrdiC
Van ons mag de winter nog steeds komen! We intro-
duceren namelijk met de Volvo V70 Nordic en de 
Nordic+ een hartverwarmend aanbod. Deze uitvoe-
ringen zijn standaard al zeer compleet uitgerust en 
aantrekkelijk geprijsd. De Volvo V70 Nordic is geba-
seerd op de Kinetic-uitvoering, en de toch al uitge-
breide uitrusting is aangevuld met o.a. navigatie 
met lifetime kaartupdate, High Performance 
Multimedia, Park Assist achter en sensus Pro met 
Volvo On Call. De parkeerverwarming kunt u ook 
bedienen met een mobiele app. De V70 Nordic is 
extra aantrekkelijk geprijsd en verkrijgbaar vanaf  
€ 38.995. Naast de al complete V70 Nordic, is ook 
de V70 Nordic+ beschikbaar. Welke is gebaseerd 
op de Momentum-uitvoering. Geniet van o.a. lede-
ren bekleding, verwarmbare voorstoelen en de elek-
trisch bedienbare achterklep. Daarnaast kunt u uw 
V70 Nordic en Nordic+ nog verder verfijnen met 
diverse aantrekkelijke lines. Naast de zuinige 
D2-dieselmotor, komt ook de volledig nieuwe en 
sterke D4 twin turbo dieselmotor met handgescha-
kelde transmissie in aanmerking voor 20% bijtel-
ling. Deze krachtige 2.0 liter viercilinder motor met 
een vermogen van maar liefst 133 kW (181 pk) is 
100% zweeds en beschikt over ‘s werelds eerste 
i-Art technologie. Naast de fiscaal gunstige diesel-
motoren is de V70 Nordic ook verkrijgbaar met een 
viercilinder T4 of T5 benzinemotor. De krachtige 
2.0 liter, 180 kW (245 pk) sterke T5 komt voort uit 
Volvo’s nieuwe Drive-E programma.

Helder ziCHt
Uw wisserbladen krijgen het zeker in het koude 
jaargetijde flink te verduren. zorg daarom op tijd 
voor een helder zicht en vervang uw wisserbladen. 
Onze specialisten adviseren u om uw wisserbladen 
minstens eenmaal per jaar te laten vervangen. 
Uiteraard kunt u dit snel en eenvoudig door ons 
laten uitvoeren. Voor een set ‘normale’ ruitenwissers 
betaalt u bij Bangarage inclusief montage slechts  
€ 29,- en voor een set ‘flatblade’ wissers € 49,-.

40 km / uur. Tot slot kunt u met de Individual-modus uw rijervaring met de 
nieuwe Volvo XC90 volledig personaliseren. De opties waaruit u kunt kie-
zen om uw rijstijl aan te passen, zijn bijzonder indrukwekkend. Van de 
versnellingsbak schakeltijd tot het kalibreren van de motor en transmissie, 
de ideale rijervaring wacht op u in de Volvo XC90.

interieur
zweden houden van design en met name eerlijk design. Dat is ook te vin-
den in het Volvo XC90 interieur. Alleen de beste materialen zijn gebruikt 
om de voornamelijk met de hand gemaakte onderdelen van het interieur te 
vervaardigen. Details zoals de diamantgesneden start-stop knop zijn de 
kroonjuwelen van de XC90.
De houten en leren afwerking van het interieur is van premium materialen 
gemaakt. Met name gevlamd berkenhout wordt gebruikt, afkomstig uit 
afgelegen gebieden in het noorden van zweden en in Rusland. Het vlam-
mende patroon in het hout, komt door extreme temperaturen en de snij-
dende wind. Perfect materiaal voor een stevig en beeldschoon dashboard. 
Het leer van het nieuwe Volvo XC90 interieur, is een combinatie van Bridge 
of Weir scottish leder en Nappa leder uit Elmo in zweden. Volvo-
medewerkers stikken de stoelen en andere interieuronderdelen met de 
hand, middels een zelf ontwikkelde zigzagstik. Echt vakmanschap dus. 
De stoelen van de nieuwe Volvo XC90 zijn volledig veranderd. smaller dan 
de voorgangers maar tegelijkertijd comfortabeler. Getest op honderden 
proefpersonen met variërende lengtes en lichaamsbouw. De kleuren van 
het interieur zijn uitgekozen om de lichtval perfect op te vangen, en het 
leder wordt na verloop van tijd alleen maar mooier.
Volvo heeft bestudeerd hoe bestuurders in hun auto’s communiceren en 
functies gebruiken. Deze kennis is verwerkt in de nieuwe gebruikersinter-
face van de Volvo XC90, om communiceren, muziek luisteren of routes 
plannen zo natuurlijk en veilig mogelijk te maken tijdens het rijden.
De nieuwe XC90 krijgt een 9 inch tabletscherm met touchscreen geleverd, 
dat voor het eerst verticaal in het dashboard is geïnstalleerd. Dit is natuur-
lijker voor de hedendaagse Volvo-rijder en biedt het voordeel dat de route 
overzichtelijker weergeven wordt via de navigatieapp. Het touchscreen kan 
met handschoenen bediend worden en biedt tevens toegang tot de 360 
graden camera waarmee een bovenaanzicht van de XC90 gecreëerd wordt.
Als een van de eerste auto’s op de markt biedt de nieuwe Volvo XC90 toe-
gang tot Apple Carplay en Android Auto. sluit een iPhone of Android 
smartphone aan op het XC90 touchscreen en u krijgt direct toegang tot 
een groot aantal apps, zoals iTunes, contactenlijst, Apple Maps, iMessage 
maar ook siri, Google search, Google Maps, Google Play Music en speciaal 
afgestemde apps zoals spotify. De Apple Carplay en / of Android Auto zijn 



meteen herkenbaar voor de smartphone gebruikers en ook voice control 
werkt uitstekend in de nieuwe Volvo XC90.
Naast het 9 inch touchscreen wordt de nieuwe XC90 geleverd met 
Head-Up Display. U kunt zelf instellen welke belangrijke gegevens u op de 
Volvo XC90 voorruit geprojecteerd wilt zien. De XC90 Head-Up Display kan 
de navigatie, snelheid maar ook inkomende gesprekken tijdens het rijden 
tonen. zo kunt u uw ogen altijd op de weg houden wanneer u in de nieuwe 
XC90 rijdt. 

spraakBediening
Volvo staat voor veiligheid en daarom biedt de nieuwe XC90 naast alle 
visuele opties ook toegang tot uitgebreide spraakbediening. Met één druk 
op de knop kunt u, in uw natuurlijke spraak, navigatie instellen, sms-
berichten laten voorlezen of de verwarming hoger zetten. Het systeem 
heeft ook een hoog interpretatieniveau en herkent bijnamen van populaire 
zangers en commando’s in verschillende zinsopbouwen. Een bijzonder 
slimme boordcomputer die in de nieuwe Volvo XC90 ook nog eens perfect 
werkt met Apple Carplay en Android Auto.
Ook geluid is erg belangrijk voor Volvo. Met de nieuwe XC90 heeft Volvo de 
ambitie om het beste geluidssysteem op wielen te produceren. In samen-
werking met Bowers & Wilkins wordt daarom een superieure geluidsinstal-
latie meegeleverd met de nieuwe XC90, die zelfs de subtielste nuances in 
de muziek perfect overbrengt naar alle inzittenden. Het sublieme Bowers & 
Wilkins systeem in de Volvo XC90 heeft 19 luidsprekers die in totaal met 
1400 Watt worden aangedreven. Met drie verschillende ´room modes´ kan 
geluid ingesteld worden op de stemming van de bestuurder. Eén van de 
geluidsmodi wordt de Gothenburg Concert Hall modus genoemd. In 
samenwerking met het Göteborg symfonieorkest zijn 800 metingen uitge-
voerd. Met deze informatie kan de Volvo XC90 de akoestiek van de 
beroemde concertzaal van Göteborg nabootsen! Een ongeëvenaarde presta-
tie ontstaan uit een passie voor muziek en het leveren van de beste kwali-
teit. Een van de geheimen achter de superieure geluidsinstallatie van de 
nieuwe XC90 is dat de luidsprekers en versterkers niet machinaal zijn 
afgestemd maar met het menselijke oor. De ‘wow’-factor is niet alleen te 
danken aan de materialen maar ook aan de strategische plaatsing van de 
speakers en tweeters op het dashboard, in de voordeuren, achterportieren, 
achterste dakpaneel maar ook een ‘Fresh Air subwoofer’ in de achterste 
wielkast. De XC90 is leverbaar vanaf 67.995 euro.

skidrager worden afgesteld. Met een nuttige breedte 
van 600 mm kunnen er, afhankelijk van het type 
binding, maximaal zes paar ski’s of vier snowboards op 
de skidrager worden meegenomen. Een montageset 
voor de T-gleuf wordt natuurlijk meegeleverd.

Van € 160,- voor € 105,-
De aanbieding is geldig t/m 28 februari 2015

De aërodynamisch vormgegeven aluminium skidrager 
van Volvo weegt slechts 3,6 kg en is geschikt voor alle 
soorten ski’s en snowboards. Dankzij de praktische 
drukknoopopening van de skidrager kunt u deze met 
dikke skihandschoenen makkelijk laden en lossen. 
Brede rubberen profielen beschermen de ski’s en 
bieden plaats voor skihoezen. Om te voorkomen dat de 
bindingen tegen het dak schuren kan de hoogte van de 

aCCessOires

liCHt en aerOdynamisCH
AlUMINIUM sKIDRAGER VOOR UW V60, NU VOORDElIG BIj BANGARAGE!



D2 in limited-uitvoering, een fantastische reisauto. Na 
2,5 jaar stond de teller van die auto op 200.000 en 
was het wederom tijd voor een nieuwe. Dat werd een 
V40 D4 in Momentum-uitvoering met daarbij de 
Business- en Winter line pakketten en nog wat extra 
opties. Ik koos specifiek voor de Momentum vanwege 
de combinatie van de wel heel erg fijne stoelen en het 
normale, niet-sportonderstel want je begrijpt dat bij 
het aantal kilometers dat ik jaarlijks afleg reis- en 
zitcomfort de hoogste prioriteit hebben. De souplesse 
van de 190 pk sterke D4-motor is echt geweldig en 
mede omdat je nóg minder hoeft te schakelen dan met 
de D2, realiseer ik vrij gemakkelijk een verbruik van 
1:22. Nu ben ik geen ‘scheurneus’, maar ik gebruik 
het vermogen bij tijd en wijle wel degelijk en dan vind 
ik dit verbruik toch wel verbazingwekkend gunstig.”
“De aflevering van de nieuwe V40 was voor mij ook 
gelijk de kennismaking met de Bangaragevestiging in 
Amstelveen en dat is me uitstekend bevallen,” vervolgt 
Mekenkamp. “Het gaat er hier net even ‘dorpser’ aan 
toe en dat vind ik persoonlijk heel prettig. Ook ben ik 
erg tevreden met de mogelijkheid online een afspraak 
te maken voor onderhoud bij de Bangarage. Dit kan 
voor alle vestigingen, ik kan hierin zelf de keuze 
maken: de online module die dit bewerkstelligt, werkt 
fantastisch! Hij is heel duidelijk, je wordt direct 
teruggebeld wanneer er iets is en alle bijzonderheden 
die je bij het inplannen van de afspraak meldt, komen 
zonder mankeren op de werkorder terecht. Ook verder 
steekt de Bangarage organisatorisch goed in elkaar; het 
contact is goed, de service is goed en ze staan graag 
met beide voeten op de grond. Net als wij trouwens.” 

Jan Willem Mekenkamp legt als accountmanager bij Strix 
Lease Service jaarlijks 80.000 kilometer af en doet dit 
natuurlijk het liefst in een auto met een voortreffelijk zit- 
en rijcomfort. Niet zo gek dus dat Mekenkamp eind vorig 
jaar alweer zijn derde Volvo in ontvangst nam.

strix lease service is een merkonafhankelijke 
autoleasemaatschappij die de klant en de berijder 
centraal stelt. Het bedrijf onderscheidt zich in de 
markt door persoonlijke aandacht voor klant en 
berijder, flexibele en innovatieve oplossingen als 
shortlease en kilometerlease en het realiseren van 
kostenbesparing door de berijder actief te betrekken.  
In de werkwijze van Bangarage herkent Mekenkamp 
veel van de eigen bedrijfscultuur. “servicegerichtheid. 
Duidelijk communiceren, niet aan de ‘voorkant’ 
luchtkastelen beloven die je organisatie aan de 
‘achterkant’ niet kan waarmaken. Een hoge mate van 
wat ik maar even ‘praktisch inlevingsvermogen’ in de 
wensen en situatie van de klant noem, zowel bij het 
bestellen van een nieuwe auto als bij de oplossing van 
een ingewikkeld technisch probleem zoals die bij alle 
merken wel eens voorkomt. De manier van denken en 
handelen die onze eigen organisatie kenmerkt, vind ik 
ook terug bij Bangarage.”
De eerste Volvo die Mekenkamp uit hoofde van zijn 
functie ging rijden, was een s40 op benzine. “Die was 
teruggekomen uit een faillissement. We hadden toen 
nog niet echt inzicht in hoeveel kilometers ik zou gaan 
rijden. Dat bleken er erg veel te zijn, zodat na 
anderhalf jaar vervanging toch wel erg wenselijk werd 
gezien de kilometerstand. De volgende was een V50 

“DE sOUPlEssE VAN DE 190 PK sTERKE D4-MOTOR 
Is ECHT GEWElDIG.”

jan willem mekenkamp, striX lease: 
“Bangarage is Helder, praktisCH en 

serViCegeriCHt”



De Volvo Ocean Race (voorheen de Whitbread Round the World Race) is een zeilwedstrijd om de wereld die elke drie jaar wordt 
gehouden. De race is opgebouwd uit etappes en duurt 8 tot 9 maanden. De eerste editie ging in 1973 van start. Vanaf 2005 is 
de hoofdsponsoring overgenomen door Volvo. De Volvo Ocean Race behoort met de Olympische spelen en de America’s Cup tot 
de grootste zeilevenementen ter wereld. Het wordt beschouwd als de zwaarste zeilwedstrijd voor teams. sinds 1997 wordt met 
één type boot gevaren, op het ogenblik is dat de Volvo Ocean 65 of Volvo One-Design. De bemanning bestaat telkens uit acht 
zeilers en één mediaman. Op dit moment wordt de editie 2014-15 gevaren. De start vond plaats in Alicante en de finish na 
negen etappes is in Göteborg.

Bright silver of (tegen een meerprijs) Inscription 
Crystal White Pearl metallic lak.

Naast de speciale Volvo Ocean Race elementen 
beschikt deze speciale uitvoering van de V40, de V40 
Cross Country, de V60 of de XC60 over verwarmbare, 
elektrisch verstelbare voorstoelen, een adaptief TFT 
Crystal instrumentenpaneel, panoramisch dak met 
elektrisch bedienbaar zonnegordijn, park assist voor en 
achter mét park assist camera, Dual Xenon koplampen 
en nog veel meer.

Bekijk alle opties en stel uw Volvo Ocean Race Edition 
samen in de configurator of bel ons voor een proefrit!

De Volvo Ocean Race is de zwaarste zeilwedstrijd ter 
wereld. Wind, water en wilskracht staan centraal in deze 
strijd met de elementen. Dit gevoel hebben onze designers 
weten te vertalen naar de nieuwe Volvo Ocean Race 
Editions.

Deze exclusieve lijn combineert klasse met prestatie. 
sportief en gedreven. En is vanaf nu te bewonderen bij 
een dealer bij u in de buurt. U rijdt al een Volvo V40 
Ocean Race Edition vanaf € 33.995.

De kenmerkende stijlelementen van de Volvo Ocean 
Race Editions vind je niet alleen aan de buitenkant van 
de auto. Ook in het interieur is met oog voor detail een 
sportieve, maar stijlvolle sfeer gecreëerd. Voor de lief-
hebber van watersporten maar ook voor iedereen die 
een heel speciale Volvo wil rijden.

spOrtiViteit en klasse
Exclusieve lichtmetalen velgen, chromen raamomlijs-
ting, Volvo Ocean Race emblemen en instaplijsten. Dit 
zijn enkele van de elementen die de Volvo Ocean Race 
Edition zo bijzonder maken. De metallic lak Ocean 
Race Blue II is speciaal ontwikkeld voor deze Volvo en 
geeft deze speciale editie extra karakter. 

Daarnaast kunt u ook kiezen voor een Black sapphire, 

VOlVO OCean raCe editiOns



slangen en verbindingselementen. Bovendien dient het 
koudemiddel dat door de airco circuleert als 
transportmedium voor de eveneens in het systeem 
aanwezige olie. Deze olie heeft de airco-compressor 
nodig voor de smering. Wanneer het systeem te weinig 
koudemiddel bevat, bestaat het gevaar dat de 
compressor onvoldoende wordt gesmeerd. Dit kan ertoe 
leiden dat de compressor oververhit raakt en kapot 
gaat. soms heeft dit tot gevolg dat dan niet alleen de 
compressor, maar meer delen in het aircosysteem 
moeten worden vervangen. De kosten van de reparatie 
daarvan kunnen behoorlijk oplopen. Dit kan worden 
voorkomen door de airco-installatie jaarlijks te laten 
controleren.
Het koudemiddel neemt via de aircoslangen ook vocht 
op van buiten. Een deel van dit vocht kan worden 
vastgehouden door de filterdroger van de airco.

interieurfilter regelmatig VerVangen
Een ander, vaak verwaarloosd onderdeel dat essentieel 
is voor een goed klimaat in de auto, is het 
interieurluchtfilter. Dit filter is erg belangrijk voor de 
schone lucht in het interieur. Het filtert bijvoorbeeld 
pollen, stof en vuil uit de lucht. zeker voor mensen die 
allergisch zijn voor pollen draagt een goed werkend 
interieurfilter bij aan een prettiger klimaat in de auto. 
Het interieurfilter moet volgens onderhoudsschema, 
maar in ieder geval elk jaar, worden vervangen. U staat 
versteld als u ziet hoe zwart het interieurfilter uit de 
auto komt na een jaar!
zorg ervoor dat de frisse lucht in uw auto ook 
daadwerkelijk fris is! Gedurende de maand februari 
kunt u bij alle Bangaragevestigingen terecht voor een 
gratis check van het aircosysteem en het interieurfilter. 
We meten dan onder andere de uitstroomtemperatuur 
en geven bij geconstateerde afwijkingen een 
onderhouds- dan wel reparatieadvies.

OnderHOud  
aan airCO en 
interieurfilter  
is geen ‘luXe’
zORG VOOR EEN  
(BlIjVEND) GOED KlIMAAT
Wist u dat de airco installatie in uw Volvo twaalf maanden 
per jaar zorgt voor een optimaal klimaatcomfort tijdens 
het rijden? Temperatuur en luchtvochtigheid zijn 
aangenaam constant. Dit betekent dat u geconcentreerd 
blijft achter het stuur en fris op uw bestemming aankomt. 
De airco kan dus het gehele jaar door gebruikt worden in 
plaats van alleen de verkoeling tijdens de zomermaanden. 
En as u de airco gebruikt tijdens de regenachtige 
periode- of de wintermaanden dan zijn uw ramen sneller 
ontwasemd.  

Een bijzonder aangenaam neveneffect is dat de 
ontvochtigde lucht in het voertuig verdraagzamer en 
daardoor beter voor uw gezondheid is. Een 
aircosysteem blijft echter niet zondermeer perfect 
functioneren. Net als de meeste andere systemen in 
uw auto heeft een airco regelmatig onderhoud nodig. 
Kortom de airco biedt u dus nog meer wat ook weer 
bijdraagt aan de veiligheid.
In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, is een 
aircosysteem in een voertuig nooit voor de volle 
honderd procent ‘gesloten’. Per jaar verdwijnt zo’n vijf 
tot acht procent van het in het systeem aanwezige 
koudemiddel op natuurlijke wijze door diffusie via 

‘uw VOlVO & OnderHOud’

wanneer is Het klimaat in uw autO aan OnderHOud tOe?
• Wanneer de koelcapaciteit van de airco minder wordt
• Wanneer u meer last heeft van beslagen ruiten
• Wanneer het muf ruikt in de auto bij ingeschakelde airco
• Wanneer u in de auto meer last heeft van hooikoorts of andere allergieën



BANGARAGE AMSTERDAM ZUIDOOST
Kollenbergweg 15 
1101 AR Amsterdam
Tel: (020) 452 20 20
E-mail: amsterdam@bangarage.nl

Het doel van de Bangarage is om een optimale klantbenadering en klantbeleving te creëren door 
persoonlijke aandacht van de Service Adviseur aan de Service Balie. Daarom werd vorig jaar het 
communicatiecentrum voor alle Bangaragevestigingen operationeel. Door alle werkplaatsafspraken 
centraal te plannen, kunnen we u meer dan ooit optimaal en vooral persoonlijk van dienst zijn 
wanneer u langskomt voor een onderhoudsbeurt of reparatie aan uw Volvo op één van onze 
vestigingen. 

Met deze organisatiewijziging speelt Bangarage in op de veranderende onderhoudsmarkt. 
“Auto’s worden steeds beter,” vertelt directeur After sales Walter sontrop. “Dit uit zich niet 
alleen in het feit dat het steeds langer duurt voordat we een Volvo in de werkplaats terugzien, 
maar ook in sterk teruglopende onderhouds- en reparatietijden. Doordat de tijd die de auto’s 
tijdens hun levensduur in de werkplaats doorbrengen enorm afneemt, moeten we steeds meer 
auto’s per dag onderhouden en repareren om te kunnen blijven bestaan. Hierdoor vinden er 
véél meer telefoontjes per dag plaats om bijvoorbeeld een onderhoudsbeurt of 
reparatiewerkzaamheden te plannen. Telefoongesprekken die in het verleden door de service 
Adviseur werden aangenomen. 
Wat we echter niet willen, is dat de service Adviseurs en servicemanagers op de 
Bangaragevestigingen niet meer aanspreekbaar zijn voor een klant die zijn of haar auto komt 
brengen of weer ophaalt. ‘Ik stond te wachten en er was niemand om mij te helpen, iedereen 
was aan de telefoon’, is een situatie die we te allen tijde willen voorkomen. 
“Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het opzetten van een communicatiecentrum waar de 
inkomende telefoontjes voor alle Bangaragevestigingen worden beantwoord,” vervolgt sontrop. 
“zodat de telefoon snel wordt opgenomen en de afspraken beter gemaakt kunnen worden. Niet 
meer onder tijdsdruk de helft vergeten, maar gestructureerd en gericht vragen stellen, zodat 
alles klaarstaat wanneer u met de auto komt en verrassingen zo veel mogelijk kunnen worden 
uitgesloten. De mensen van het communicatiecentrum hebben de gegevens van de auto en 
eerdere werkplaatsbezoeken direct bij de hand en kunnen op basis daarvan snel de juiste 
informatie uitfilteren. En in de nabije toekomst zullen onze auto’s zélf melden wanneer ze toe 
zijn aan onderhoud of wanneer er een storing ontstaat die moet worden opgelost. Ook dan zal 
het communicatiecentrum, dat het overzicht heeft over de historie van auto en klant, goede 
diensten bewijzen als ‘intermediair’ tussen auto, klant en de dichtstbijzijnde Bangarage-
vestiging. Uiteindelijk betekent het altijd dat de klant sneller, beter en persoonlijker wordt 
geholpen. De serviceadviseur krijgt altijd de juiste en volledige informatie van het 
communicatiecentrum en heeft meer tijd beschikbaar voor zijn klanten. Gelukkig zien we dat 
ook terug in de klanttevredenheidcijfers.”

waCHten, Halen, Brengen
Kortere reparatie- en onderhoudstijden geven ook de mogelijkheid om in de nabije toekomst 
klanten in de gelegenheid te stellen om te wachten op het onderhoud, waarbij hij of zij de 
beschikking heeft over een ‘persoonlijke’ werkplek. Het werk kan dus gewoon doorgaan, met 
anderhalf à twee uur is de klant weer mobiel en is ook geen tijd meer kwijt aan het ‘s ochtends 
brengen en ’s avonds weer ophalen van de auto. Voor wat betreft dat laatste, het brengen van 
de auto kan niet alleen zoals gebruikelijk aan het begin van de ochtend tussen 8 en 8.30 uur, 
maar er kan ook een afspraak worden gemaakt voor wat later op de dag. Doordat er vanuit 
Volvo’s logistiek Distributie Centrum twee keer per dag onderdelen worden aangeleverd – 
Bangarage werkt met 20.000 onderdeelnummers, dus u kunt zich voorstellen dat die niet 
allemaal op voorraad kunnen liggen in het eigen magazijn – kan er ook een afspraak gemaakt 
worden om de auto bijvoorbeeld om 10.00 uur te brengen waarbij deze normaliter op dezelfde 
dag weer gereed staat. Ook is er vanuit de Bangaragevestigingen om 8.00 en om 8.30 uur een 
mogelijkheid om naar het dichtstbijzijnde openbaar vervoergelegenheid gebracht te worden. 
Uiteraard is er vervangend vervoer beschikbaar die de mobiliteit van onze klanten garandeert. 
Doordat we richting klant volledig transparant willen zijn, maken we bij het vervangend vervoer 
gebruik van gereduceerde tarieven. Het enige wat we de klant vervolgens vragen is de 
vervangend vervoerauto af te tanken voordat de vervangend vervoer auto wordt teruggebracht. 
De volgende klant kan er dan direct gebruik maken zonder dat er eerst getankt dient te 
worden. We zijn genoodzaakt extra kosten in rekening te brengen op het moment dat de auto 
niet getankt wordt geretourneerd. Naast de vervangend vervoer auto’s behoort een gratis 
leenfiets ook tot de mogelijkheden. Met name in het voorjaar en de zomer zien we dat daar 
veelvuldig gebruik van wordt gemaakt.
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