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Moet je distributieriem vervangen worden of is het weer tijd 

voor een apk-keuring? Waarschijnlijk kies je dan voor je vaste 

garage. Maar is dit wel de beste keuze? Om je hierbij te helpen 

is het online platform ANWB Garagereviews opgericht.
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Mensen zijn gewoontedieren. Veel dingen 
doe je zonder er bij na te denken en zijn inge-
sleten patronen. Zo ga je misschien al jaren 
naar hetzelfde autobedrijf, omdat deze dicht-
bij of goedkoop is. Maar levert die wel goed 
en betrouwbaar werk? Hoog tijd om je hori-
zon in garageland te verbreden.

Tienduizenden reviews

Een goede start daarvoor is ANWB Garagere-
views, een onafhankelijk platform waarop je 
alle garages in Nederland kunt vergelijken en 
beoordelen. Volgens initiator Dries van den 
Bos gaven consumenten aan hier behoefte 
aan te hebben. ‘In andere branches is dit al 
gemeengoed, denk aan Zoover en IENS, maar 

GaraGe GezOcht

verDieN je GaraGerekeNiNG teruG!
Wil jij de rekening van je laatste garagebezoek terugverdienen? 
Geef dan een  review over jóúw garage. Want als je een beoordeling 
plaatst op anwb.nl/garage reviews, maak je kans om het volledige 
bedrag van je laatste garagebezoek van de ANWB terug te krijgen.

 hOe werkt 
 GaraGereviews?

Heel simpel. 
Zoek op anwb.
nl/garagere-

views je garage 
op, log in met je 
ANWB-account, 

Facebook of 
Google+ en laat 
een review ach-
ter. Ook als je 

geen ANWB-lid 
bent kun je een 

beoordeling 
plaatsen.

2015

niet in de autowereld. We bestaan nu een jaar 
en hebben ruim 50.000 bezoekers per maand 
en tienduizenden reviews. Hiermee zijn we 
behoorlijk op weg om een van de belangrijk-
ste marketingkanalen in de automotive bran-
che te worden; in ieder geval op gebied van 
onderhoud. Zo proberen we automobilisten te 
helpen bij het kiezen van een goede en be-
trouwbare garage.’

Garagehouders

Voor garagehouders biedt Garagereviews een 
podium om zich te onderscheiden op een plat-
form met veel traffic. Van den Bos: ‘We zien 
dat veel bedrijven hun voordeel doen met de 
profielpagina en ook gebruikmaken van de 
widget voor op hun eigen site. Het enige wat 
ze hoeven te doen is een account aanmaken 
en hun pagina claimen; allemaal kosteloos.’

Onafhankelijk

Automobilisten hoeven niet bang te zijn door 
beïnvloeding van deelnemende garages. ‘Onaf-
hankelijkheid staat voorop. Wij plaatsen daar-
om alle reviews, positief of negatief, mits ze aan 
onze huisregels voldoen. Garagehouders krij-
gen wel de mogelijkheid om te reageren. Han-
dig als ze een onterechte beoordeling willen 
rechtzetten of om een klant te bedanken.’ •


