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D
e bandengrossier biedt al sinds 
vijftien jaar een opslagservice aan 
autobedrijven voor band- wielcom-
binaties waar ook nieuwe banden 
aan worden geleverd. Die service 

wordt nu uitgebreid met de landelijke opslag 
van het Bandôtel XL voor zomer- en win-
terbandensets. “Vooral de dealerbedrijven 
kwamen bij ons met de vraag naar opslag-
capaciteit, los van de commerciële relatie die 
we met hen hebben. Die behoefte hebben 
we opgepakt en vertaald naar een landelijk 
concept”, vertelt Jacob Zoutwelle, algemeen 
directeur van De Banden Express.
Het Bandôtel XL is gevestigd in Heinenoord 

en heeft een opslagcapaciteit van ruim 
25.000 sets bandwielcombinaties, dat zijn 
ruim 100.000 banden en wielen. Daarvan is 
de afgelopen jaren meer dan 60 procent inge-
vuld. Zo’n 95 procent van de opgeslagen sets 
zijn band-wielcombinaties; de rest zijn losse 
banden.
De Banden Express heeft verkoopvestigin-
gen in Amersfoort, Rotterdam en Beverwijk. 
“We kijken nu nog naar een geschikte, vierde 
verkoopvestiging in Brabant, want we willen 
ons bewerkingsgebied uitbreiden. Als dat dit 
jaar nog lukt, zou dat mooi zijn. Daarnaast 
zijn één of twee overnames een optie, als zich 
geschikte kandidaten melden”, zegt Mark van 

’t Schip, die door Zoutewelle is ingehuurd om 
een aantal projecten te leiden, zoals de intro-
ductie van het bandenhotel en de uitbreiding 
naar de Brabantse regio.

Kwaliteit
De Banden Express wil zich met deze lande-
lijke banden- en wielenopslag nadrukkelijk 
onderscheiden van de vele andere aanbieders 
door de hoge kwaliteit van de opslag.
“Het pand wordt voortdurend op de juiste 
temperatuur gehouden om uitdroging van 
de banden te voorkomen. Bovendien is de 
opslag geheel vrij van Uv-straling, er kan 
geen daglicht binnentreden.”

 De Banden express introduceert
 nationaal Bandôtel Xl
De Banden Express lanceert een landelijk bandenhotel: Bandôtel XL. Deze opslagservice is 
bestemd voor alle zakelijke relaties, zodat zij een veilige opslag aan hun werkplaatsklanten 
kunnen bieden. Tekst Jos Veldhuisen

Jacob Zoutewelle en Mark van ’t Schip (rechts) zijn 
nu druk bezig met de landelijke introductie van het 
Bandôtel. Daarnaast willen ze het aantal vestigingen 
nog dit jaar verder uitbreiden, in ieder geval in de 
Brabantse regio.
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Uiteraard zijn alle bandensets verzekerd 
tegen brand en diefstal, want voor de eind-
gebruiker gaat het al snel om een waarde van 
1.000 tot 1.500 euro. Het belang van de dealer 
in deze is groot. 
Speciaal voor het Bandôtel is een wasmachine 
ontwikkeld en gebouwd, waar de banden en 
wielen milieuvriendelijk worden gewassen. 
Van ’t Schip: “We gebruiken daarvoor een 
biologisch afbreekbaar en alkalischvrij reini-
gingsmiddel, omdat we natuurlijk niet willen 
dat lichtmetalen wielen worden aangetast 
als ze bij ons in bewaring zijn gegeven. Onze 
wasmachine is door diverse merken geho-
mologeerd, want we opereren in de meeste 
gevallen toch in het verlengde van hun 
dienstverlening naar de autobezitter toe.” 

Opslagcapaciteit
“Wat betreft de verkoop van zomer- en 
winterbanden ligt de verhouding tussen 
merkdealer en universele garage op ongeveer 
60/40. Maar bij de opslag van sets ligt deze 
verhouding rond de 95/5”, zegt Zoutewelle. 
“Daar zal voorlopig niets in veranderen. De 

vraag naar opslag komt voornamelijk van 
merkdealers, die proberen nu weer een deel 
van de bandenverkoop naar zich toe te halen 
en een hoge kwaliteit opslag willen aan-
bieden. De koppeling van het Bandôtel met 
Dealer Bandenbeheer draagt hier zeker aan 
bij. Het grootste gedeelte van die klanten zijn 
merkdealers van premiummerken. Vaak zijn 
dat fleet- of leaseklanten van de betreffende 
merkdealers. In totaal hebben we nu ruim 
honderd dealerbedrijven waar we de banden-
opslag voor verzorgen“, vult Van ’t Schip aan.

KunststOf pallet
Het logistieke traject van het bandenhotel is 
relatief eenvoudig georganiseerd: bandensets 
die voor 12.00 uur worden opgeroepen, wor-
den de volgende dag bij de dealervestiging 
afgeleverd. Omgekeerd: bandensets die voor 
opslag moeten worden opgehaald, moeten 
voor 15.00 uur zijn aangemeld. Deze worden 
dan de volgende dag opgehaald en door een 
externe transporteur naar het bandenhotel 
overgebracht.
Iedere bandenset die online wordt aangemeld 

of afgeroepen, krijgt een exclusieve barcode 
waar de klantgegevens aan gekoppeld zijn. 
“Als de vervoerder de banden komt ophalen, 
dan heeft hij de nodige labels bij zich om de 
bandensets, die op speciale kunststof pal-
lets worden geplaatst, te markeren. Op die 
manier kan er niets fout gaan en staan we 
voor een uitstekende dienstverlening en dito 
opslag”, aldus Van ’t Schip.
Daarnaast is het logistieke systeem aangeslo-
ten bij het platform Dealer Banden Beheer 
(DBB). Voordeel voor de merkdealers is dat ze 
een bandenwissel of –opslag slechts één keer 
hoeven door te geven aan het DBB-systeem. 
“Met één keer inloggen is alles geregeld.” 

‘De vraag naar bandenopslag 
komt vooral van dealers. Zij 
willen graag een deel van de 

bandenverkoop én opslag 
naar zich toe halen’

Hoge kwaliteit opslag van banden: constante temperatuur en vrij van Uv-straling. 


