
Veel autobedrijven die hun occasions doorverkopen aan collega-bedrijven hebben het nummer vast 
opgeslagen in de telefoon: 0900-TAXATIE. Wie het nummer belt, krijgt van een deskundige taxateur 
een gegarandeerde waarde voor de te verkopen auto. Auto’s die op deze manier van eigenaar wisse-
len, worden vervolgens doorverkocht aan autobedrijven in binnen- of buitenland. Een van de afne-
mers van 0900-TAXATIES is de NL Car Group, die met dochteronderneming Nijland & Leussink de 
binnenlandse B2B-markt bedient. In 2008 werd een tweede dochteronderneming gestart: NL Cars 
International, dat inspeelt op de groeiende vraag uit het buitenland naar Nederlandse occasions. 
Jaarlijks verhandelen beide bedrijven op deze manier ruim 3.500 auto’s, waarvan er ongeveer 1.500 
bestemd zijn voor de exportmarkt.   

DE VOORDELEN

 Volledige fabrieksspecificaties van 
het voertuig

 Snel inzicht in juiste exportdatum 
van het voertuig

 Inzicht in specificaties voertuig uit 
het buitenland

 fabricagedatum

 Meertalig rapport

 Abonnement op maat

 Voordelige tarieven

Als onderdeel van de NL Car Group exporteert NL Cars International jaarlijks 
zo’n 1.500 gebruikte auto’s naar het buitenland. Daarbij maakt het bedrijf 
sinds kort gebruik van SilverDAT VIN informatie van VWE, dat van grote 
waarde is in de communicatie met buitenlandse kopers.
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“Snel  inzicht 

in volledige 

fabrieksspecificaties”

WAARDE BEPALEN

“Op drukke dagen doet 0900-TAXATIE soms wel tweehonderd taxaties 
per dag, allemaal telefonisch”, vertelt salesmanager Aram de Jong. “We 
hebben dus een behoorlijke expertise en een grote eigen database om 
de waarde van een auto nauwkeurig te kunnen bepalen. Maar voor 
buitenlandse kopers hebben we soms aanvullende informatie van de 
betreffende auto nodig. Een auto die naar Rusland gaat mag bijvoor-
beeld minimaal drie en maximaal vijf jaar oud zijn, waarbij het gaat om 
de productiedatum. Voor export naar Roemenië zijn de EU-normen 
belangrijk, terwijl een lijst van de volledige standaarduitrusting altijd 
prettig is. Sinds kort halen we deze gegevens uit SilverDAT VIN Informatie 
van VWE. Na invoeren van het VIN-nummer of kenteken geeft dit sys-
teem ons alle informatie die we nodig hebben. Heel praktisch is dat we 
de rapporten vervolgens kunnen uitdraaien in diverse Europese talen, en 
zelfs in het Russisch.”

PROEFPERIODE WORDT ABONNEMENT OP MAAT 

Eind vorig jaar maakte De Jong kennis met SilverDAT VIN Informatie van 
VWE. Een proefperiode was vervolgens snel afgesproken. “En die gaan 
we zeker omzetten in een abonnement, want we zijn zeer tevreden over 
het systeem en de informatie die we eruit krijgen”, vervolgt De Jong. “De 
applicatie is onderdeel van SilverDAT Calculate, maar wij gebruiken daar 
slechts een klein deel van. Het abonnement kan daar op worden afge-
stemd, zodat de kosten ook heel redelijk zijn. VWE is een betrouwbare 
partij binnen de automotive branche en is de enige die voor deze speci-
fieke informatie een werkbaar systeem aanbiedt. Wij maken daar graag 
gebruik van. De enige kanttekening die we hebben is dat informatie van 
de Aziatische merken nog niet beschikbaar is en bij oudere modellen 
van Franse makelij zijn de gegevens niet altijd volledig. Helaas heeft VWE 
geen invloed op die beschikbaarheid, dat is een zaak van de industrie.
Het is goed dat VWE en DAT op de achtergrond bezig zijn om ook deze, 
en nog meer aanvullende, informatie beschikbaar te stellen. De database 
is en blijft daardoor groeiende.”   

OVER SILVERDAT VIN INFORMATIE

VWE ontwikkelde SilverDAT VIN Informatie in samenwerking met de Duitse DAT Group (Deutsche Automobil Treuhand). De DAT Group is in 1931 
in Duitsland opgericht om de waarde van gebruikte voertuigen onafhankelijk te kunnen bepalen. DAT heeft zich ten doel gesteld (OEM)
informatie over de gehele levenscyclus van een voertuig aan de branche ter beschikking te stellen. DAT is actief in vijftien landen, waaronder 
Nederland. SilverDAT VIN Informatie is onderdeel van de grotere applicatie SilverDAT Calculate, maar is ook als stand alone applicatie
beschikbaar.


