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Voor professionals  
in de autobranche
Automotive is het onafhankelijke inspiratie- en informatieplatform voor managers in  
de autobranche. Automotive biedt concrete informatie over marketing, sales, bedrijfs-
economi sche, fiscale en financiële zaken, met oog voor de menselijke factor van het  
zaken doen. 

www.automotive-online.nl

Redactionele formule
De redactie bestaat uit ervaren vakmensen 
met als missie het schrijven van kwalitatief 
hoogwaardige analyses, interviews, statistieken en 
achtergrondartikelen in de autobranche. 

Met een apart subdomein op de webite een een 
speciale katern in het magazine besteedt Automotive 
extra aandacht aan de plek in het autobedrijf 
waar techniek en management samenkomen: de 
werkplaats. Het team van redacteuren stelt hierbij 
alle facetten van de automotive aftersales aan de orde. 
Centraal thema in dit katern is het optimaliseren van 
het werkplaatsrendement. 

Lezersdoelgroep

Lezers van Automotive bevinden zich in 
het hoger- en midden segment van 
autobranche. Het werkplaatskatern 
richt zich primair op autobedrijven met 
een werkplaats en bereikt binnen deze 
doelgroep het management (dga/ chef 
werkplaats). Zo bieden we de lezer 
gerichte informatie en adverteerders het 
optimale doelgroepbereik: beslissers en 
beïnvloeders in de Nederlandse 
autobranche.

Optimale exposure voor uw bedrijf

De titels bestaat naast de toonaangevende website uit 
een magazine dat 6x per verschijnt. Ook verschijnt er twee 
keer per jaar een special. Deze titel heeft een dagelijkse 
e-mailnieuwsbrief en een videokanaal en organiseert 
diverse evenementen.

http://automotive-online.nl
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Online adverteren
De website Automotive-online.nl is met afstand de  drukstbezochte vaksite van de 
autobranche. Er zijn gemiddeld 122.000 unieke bezoekers per maand met ruim 450.000 
pageviews per maand.De e-mailnieuwsbrief gaat naar 27.000 abonnees.

BANNERS MANAGEMENT
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Leaderboard  728 x 90 pixels  
(jpg/png max. 120Kb; gif/html5 max. 1Mb)  
€ 30/cpm

Fullbanner 468 x 60 pixels  
(jpg/png max. 90Kb; gif/html5 max. 1Mb) 
€ 15/cpm

Rectangle  300 x 250 pixels  
(jpg/png max. 110Kb; gif/html5 max. 1Mb)  
€ 30/cpm

Halfpage banner  300 x 600 pixels  
(jpg/png max. 200Kb; gif/html5 max. 1Mb) 
€ 55/cpm

Advertorial / Brandstory
Kop: max. 45 tekens,  Intro: max. 125 tekens, 
Tekst: max. 500 woorden
Afbeelding: 730 x 604 pixels (jpg, 72 dpi) 
€ 895 (1 werkdag op toppositie, inclusief  
1x meezending nieuwsbrief)
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BANNERS WERKPLAATS

Leaderboard  728 x 90 pixels  
(jpg/png max. 120Kb; gif/html5 max. 1Mb)   
€ 30/cpm

Fullbanner 468 x 60 pixels  
(jpg/png max. 90Kb; gif/html5 max. 1Mb) 
€ 15/cpm

Rectangle  300 x 250 pixels  
(jpg/png max. 110Kb; gif/html5 max. 1Mb)  
€ 30/cpm

Advertorial / Brandstory
Kop: max. 45 tekens,  Intro: max. 125 tekens, 
Tekst: max. 500 woorden
Afbeelding: 730 x 604 pixels (jpg, 72 dpi) 
€ 895 (1 werkdag op toppositie, inclusief 1x 
meezending nieuwsbrief)
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BANNER NIEUWSBRIEF MANAGEMENT

HOMEPAGE TAKEOVER  

BILLBOARD PUSHDOWN    

 1x  € 270
 12x  € 225
 24x  € 200
 52x  € 160

 1x  € 160
 12x  € 145
 24x  € 130
 52x  € 110

Fullbanner  468 x 60 pixels (jpg max. 90Kb Fullbanner  468 x 60 pixels (jpg max. 90Kb

BANNERS NIEUWSBRIEF WERKPLAATS

5 verschillende banners 
worden samen vertoond

970 X 250 pixels 
(max. 200Kb) 1.2

2
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475 X 1240 pixels 
(max. 200Kb) 

 170 pixels valt van 
binnenuit weg achter het 

nieuwsoverzicht

728 X 90 pixels 
(max. 120Kb)

970 X 250 pixels 
(max. 120Kb)

300 X 600 pixels 
(max. 200Kb)

476 X 1240 pixels 
(max. 200Kb)
170 pixels valt van 
binnenuit weg achter 
het nieuwsoverzicht

€ 100 /cpm

€ 75 /cpm
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Print adverteren

MANAGEMENT

ADVERTENTIES ADVERTENTIES

WERKPLAATS

  1x 3x 6x
 1/1 pagina € 3.200 € 2.750 € 2.450
 1/2 pagina € 1.850 € 1.595 € 1.425
 1/4 pagina € 1.065 € 925 € 795 

  1x 3x 6x
 1/1 pagina € 2.485 € 2.130 € 1.950
 1/2 pagina € 1.550 € 1.310 € 1.995
 1/4 pagina € 875 € 750 € 660 

Bedrag per plaatsing. Aanvullende tarieven: cover 2 en 3 (+15%), 
cover 4 (+25%), voorkeurspositie (+15%)

Andere formaten op aanvraag Andere formaten op aanvraag

Bedrag per plaatsing. Aanvullende tarieven: cover 2 en 3 (+15%), 
cover 4 (+25%), voorkeurspositie (+15%)

INGEZONDEN MEDEDELING (IM) INGEZONDEN MEDEDELING (IM)
 1/1 pagina bedrijfspresentatie € 3.200
 1/4 pagina staand € 1.325
 1/8 pagina liggend € 1.045
 1/16 pagina liggend € 525

 1/1 pagina bedrijfspresentatie € 2.580
 1/4 pagina staand € 1.150
 1/8 pagina liggend € 765
 1/16 pagina liggend € 395

1/1 pagina:  
210 x 285 mm, exclusief  
5 mm afloop rondom

1/2 pagina liggend: 
190 x 130 mm

1/2 pagina staand: 
92 x 265 mm

1/4 pagina staand: 
92 x 130 mm

1/4 pagina liggend: 
190 x 62 mm

1/8 pagina: 
190 x 30 mm

1/16 pagina: 
92 x 30 mm

Inserts

Uw uiting bijgevoegd bij het 
magazine en meegezonden naar  
alle abonnees.

   vanaf € 2.350

http://automotive-online.nl
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Editie Thema-katern Management Thema-katern Werkplaats Verschijning
1 Leasing & Finance/ Dealerholding Top 60 Accu’s en Aircoservice 17 februari 2023

2 Schadeherstel / Carwash Garage- en franchiseformules 21 april 2023

3 Opleidingen / HR / ICT EV / Telematica / Voertuigdata 23 juni 2023

Special Remarketing & Occassions – 23 juni 2023

4 Driving Business /  
Zakenauto van het Jaar

Banden / Wielen /  
Accessoires

22 september 2023

5 Marketing / Retail / Datamanagement Olie / Smeermiddelen 3 november 2023

6 Dealerspecial / Jaar in Beeld Diagnose / Equipment / Revisie  15 december 2023

Special Oliebollen – 15 december 2023

THEMA’S
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Jaar in beeld

2022 in 8 delen
TEKST: BART KUIJPERS

er een reeks aan problemen ten grondslag aan de 
ondergang. Carnext kon niet de goede auto’s kopen 
bij Leaseplan en betaalde (regelmatig) boven markt-
prijzen voor wat het wel kocht. De operatie was 
daarbij kostbaar, waaronder overhead zoals huis-
vesting van de occasioncenters en hoge afleverkos-
ten. Verder waren de website en proposities niet of 
nauwelijks onderscheidend. Tel daarbij op dat maar 
een heel klein deel van de occasionkopers behoefte 
heeft aan een reis zonder daarbij enig fysiek contact 
met de retailer te hebben. Dat ook Cazoo zich terug-
trok van het  Europese vasteland is veelzeggend. 
Daardoor blijft Auto1’s Autohero nu als enige pan-
Europese online retailer over.

2Snelheid van het licht
Met de snelheid van het licht schiet het Stel-

lantis-schip door de ruimte. Het tempo waarin de 
fabrikant veranderingen doordrukt is ongekend. 
Het mantra daarbij is: liever snel dan goed. Goed is 
de ambitie, maar eerst moet er gebouwd worden. 
Een belangrijke pijler onder het concern is de recht-
streekse verkoop aan eindgebruikers, van onderde-
len, auto’s en alle aanverwante producten. Dat gaat 
gepaard met een enorme inkrimping van het dea-
lernetwerk. Anderhalf jaar geleden werd het hele 
dealernetwerk opgezegd en werd duidelijk dat er 
maar 16 van de 64 dealers een nieuw contract zou-
den krijgen. Dat tempo had niemand voorzien en 
een soepele executie van de plannen werd uitgeslo-
ten. Dat de netwerk-reorganisatie goed gaat (vanuit 

In de rubriek De Kwestie pelt de redactie van Automotive puntsgewijs een  
heet hangijzer in de branche af tot de kern: waar gaat het precies over? 

In deze editie: een terugblik op een aantal hoogtepunten van het jaar 2022.

DE KWESTIE / JAAR IN BEELD 

1 Who’s next?
De banken die Leaseplan eind vorig decennium 

naar de beurs wilden brengen, waardeerden oc-
casiondochter Carnext op een waarde van tussen 
de anderhalf en twee miljard euro. Een bedrag dat 
nauwelijks serieus genomen werd en ook weer uit 
de herinnering verdween nadat de beursgang was 
afgeblazen.
Dit jaar trok de nieuwe eigenaar Constellation 
Group de stekker uit de online occasionverkoop-
dochter. Grootaandeelhouder TDR, dat ook een 
groot belang in Leaseplan bezit, brengt de b2b-ac-
tiviteiten onder bij zusterbedrijf BCA. Dat staat nu 
voor de taak om met de nieuwe Leaseplan-eigenaar 
ALD een contract uit te onderhandelen (en dat 
terwijl de integratie van het Leaseplan-contract al 
tijden duurde).
Wat ging er mis bij Carnext? Geld was nooit het pro-
bleem, getuige de kleine half miljard euro verlies 
die in totaal geleden werd. Volgens ingewijden ligt 

Dit jaar trok Constellation 
Group de stekker uit 
Carnext.
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het oogpunt van alle stakeholders) valt te betwijfe-
len, maar snel gaat het zeker. Inmiddels is er bijna 
wekelijks wel nieuws van partijen die de handdoek 
werpen en hun activiteiten overdragen. Een enkele 
dealer rekt en hoopt op uitstel van de plannen in 
zijn eigen regio. Eenmaal aangesteld als agent kan 
de wereld ook zo weer veranderen. Ook bij de invoe-
ring van het agentuurmodel gaat snel boven goed. 
Inmiddels is er ook bij de beoogde Nederlandse 
partijen wel vertrouwen in een goede afloop. Dat 
snelheid boven alles gaat, staat vast. Alhoewel: alle 
andere EU-markten en het premiumcluster volgen 
pas als in de Benelux en Oostenrijk waar gestart 
wordt alles goed gaat. Ceo Carlos Tavares wil graag 
(snel en) goed zijn, maar hij is niet gek. 

3Wéér een crisis
Veel kwartaal- en jaarverslagen begonnen dit jaar 

met op te merken dat “de verslechterende omzet- en 
winstverwachtingen natuurlijk in schril contrast 
staan tot het leed dat de inwoners van Oekraïne 
is aangedaan”. Na de corona-, en chip-, en andere 
onderdelencrisis was de vrees dat dat de oorlog in 
Oekraïne één crisis teveel zou zijn. Weer kwam de 
productie stil te liggen, maar nu schoot de inflatie 
omhoog en leek een grote crisis onontkoombaar. 
Inmiddels dalen de inflatiecijfers, is er van een echte 
crisis nog zeker geen sprake en zitten de orderboeken 
nog bomvol (al loopt de intake snel terug). Ergens 
halverwege volgend jaar zouden vraag en aanbod 
wel weer eens een evenwicht kunnen zijn. In de tus-
sentijd zijn de winsten in de autobranche nog steeds 
op ongekend hoog niveau, zelfs na alle afschrijvin-
gen die gedaan zijn op de Russische activiteiten. De 
onderproductie werpt nog steeds vruchten af. Maar 
als volgend jaar de productie toeneemt, orderboeken 
leeglopen en de vraag afneemt, dan krijgt de hele 
industrie het zwaar. Gelukkig gaan ze met goed ge-
vulde portemonnees een eventuele crisis in.

4OM vs Autohandel: 2-0
Op slag van rust wist het Openbaar Ministerie 

opnieuw te scoren in de strijd tegen een groep auto-
handelaren die verdacht worden van btw-fraude en 
onjuiste belastingaangiften. De groep verkocht al-
lemaal auto’s aan dezelfde buitenlandse afnemers 
(katvangers). Dat deed het tegen een nultarief maar 
vervolgens werd in het buitenland geen btw afge-
dragen. Twee jaar geleden werden de eigenaren van 
een Hoogeveens autobedrijf veroordeeld tot lange 
gevangenisstraffen omdat ze volgens de rechtbank 
onderdeel uitmaakten van een criminele organi-
satie. Zo ver ging de rechter begin december niet, 
maar ook een Woerdense autohandelaar werd ver-
oordeeld tot een celstraf, ditmaal van 16 maanden 
(overigens blijven alle veroordeelden vrij tot hun 
hoger beroep heeft gediend). Volgens de rechtbank 

verkocht het bedrijf bewust aan katvangers en is 
er derhalve sprake van valse facturen en onjuiste 
belastingaangiften. In deze zaak staan nog drie 
andere bedrijven terecht (uit een groep van ruim 
400 bedrijven die ook zaken deden met een of meer 
van de katvangers). Cruciaal in het hoger beroep 
wordt of het Gerechtshof overtuigd kan worden dat 
de rechtbanken het ‘verkeerde’ toetskader hebben 
gebruikt. De bedrijven stellen meer dan voldoende 
gedaan te hebben om de identiteit van de kopers te 
checken. In een andere zaak (andere branche) ging 
het Hof mee in de redenering dat er een grens is aan 
wat Nederlandse exporteurs kunnen checken.

5AM + AUM = Automotive Management
We schrijven geregeld over overnames en fusies, 

maar dit jaar waren we voor het eerst sinds lange 
tijd zelf weer eens onderwerp van aandacht. Nadat 
Promedia (uitgever van Automobiel Management, 
kortweg AM) in Rotterdam het Amsterdamse Mo-
bility Media (uitgever van Automotive Magazine, 
kortweg AUM) begin dit jaar overnam, werd in 
september het eerste nieuwe magazine gepresen-
teerd: Automotive Management, afgekort tot AM. 
Een combinatie van het ons-kent-ons karakter van 
het ‘oude’ AM gecombineerd met de scherpte op het 
nieuws van Automotive. De belangrijkste pijlers 
veranderen niet: inzicht bieden in de veranderende 
wereld, op een scherpe, kritisch-doch-prettige en 
onafhankelijke manier. Zonder daarbij het mense-
lijke aspect uit het oog te verliezen. De mentaliteit 
van 010 en de bravoure van 020 verenigd - dat moet 
toch wel een winnende combinatie zijn?

6Een broedende kip
Het lijkt er nu toch eindelijk van te komen: Bovag 

en Focwa gaan samen. Het hing al langer in de lucht 
en geruchten waren er al lang, maar evenals met 

grootse huwelijken of fusies waar veel belangen aan 
kleven, bleven beide brancheorganisaties tot aan de 
zomer veelbetekenend zwijgen. Tot enkele jaren gele-
den stond ‘Bunnik’ bij Focwa gelijk aan vloeken in de 
kerk, maar dat lijkt nu echt verleden tijd. Femke Tee-
ling van Focwa en Toine Beljaars van Bovag zijn over 
hun schaduw heengestapt, zoals dat in diplomatieke 
kringen heet. En stille diplomatie is blijkbaar hoog 
nodig om de weg vrij te maken voor één brancheorga-
nisatie. De achterban hoeft niet meer overtuigd; die 
weet al heel lang dat de schadewereld beter af is met 

Het mantra bij Stellantis: 
liever snel dan goed

DE KWESTIE / JAAR IN BEELD
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Datum Event  
2 februari 2023 AM Dealerholding Seminar

13 maart 2023 Automotive Insiders Inburgeringscursus

6 april 2023 AM Fleet Event

20 april 2023 AM Schadeseminar

23 mei 2023 Nationaal Automotive Congres

25 mei 2023 Congres Mobiliteitstransitie ‘23

9 juni 2023 Automotive Golf Event

21 juni 2023 AM Remarketing Event

21 & 22 september 2023 Car Wash Show Europe

27 september 2023 AM Driving Business Awards

9 oktober 2023 Automotive Insiders Inburgeringscursus

26 oktober 2023 AM Marketing Event

16 november 2023 OV Congres

15 & 16 november 2023 Taxi Expo Benelux ‘23

15 & 16 november 2023 Tankstation Vakbeurs

23 november 2023 Fleet Expo / AM Leasing Event

• AM Dealerholding Top 60 
• AM Leasemaatschappijen Top 60
• bandenportaal.nl

• autoschadeportaal.nl
• autobranchesignalen.nl
• jobmotive.nl

Overige uitingen

Evenementen
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Contactinformatie

Alle genoemde tarieven zijn exclusief btw. Facturatie vindt plaats voorafgaand aan de contractperiode. Op al onze leveringen en verrichtingen zijn de regelen voor het  
advertentiewezen 1990 van toepassing, aangevuld met de algemene voorwaarden van de uitgever ProMedia Publishers B.V., KvK-nummer: 24397131 

Automotive is een uitgave van ProMedia Group
Weena 505 B18, 3013 AL Rotterdam, +31 (0) 10 280 1000

PRINT: 

• Automotive Management 

• Fleet&Mobility

• Dealerholding Top 60

• Leasemaatschappijen Top 60

ONLINE: 

• Automotive-online.nl

• Fleet-Mobility.nl 
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EVENEMENTEN:

•  Nationaal Automotive Congres

•  Fleet Expo

• Schadeseminar

• Leasing Event

• Dealerholding Seminar

• Remarketing Event

• Marketing Event 

• Golf Event

• Cycling Event

• Driving Business Awards
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Alle Automotive-titels van ProMedia:
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