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Carglass kiest voor R-M Autolakken als strategische 

samenwerkingspartner

Maarssen – Onlangs heeft Carglass een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met R-M 

Autolakken voor de levering van autoreparatielakken, non paint producten en aanvullende services. 

Door een strategisch partnerschap met R-M aan te gaan geeft Carglass verdere invulling aan de 

uitbreiding van het aantal vestigingen met klein schadeherstel van vijf naar vijftien locaties. Dit 

maakt onderdeel uit van de keuze van Carglass om nu, na een succesvolle proefperiode, op 

landelijk niveau klein schadeherstel voor de consumentenmarkt aan te bieden. R-M wordt hierin een 

belangrijke samenwerkingspartner voor Carglass. 

Voorste rij v.l.n.r.: Daniel Bauwens (Managing Director Benelux BASF Coatings Services) en Willem Mes (Directeur Operations 

Carglass) 

Achterste rij v.l.n.r.: Arthur Tol (Key Account Manager & Management Consultant BASF Coatings Services), Simon van den Enden 

(Head of Key Account Management, Consultancy & Marketing NL BASF Coatings Services) en Wijnand Mebius (Adviseur Belron) 



R-M heeft in een ‘Service Level Agreement’ verschillende activiteiten vastgelegd die de

autoreparatielakleverancier de komende periode voor Carglass zal uitvoeren. Dit varieert van een

uitgebreid kennismakingsprogramma vooraf tot uitvoerige technische ondersteuning op de Carglass-

vestigingen die klein schadeherstel aanbieden. Ook zal R-M speciaal voor

Carglass ontwikkelde trainingen verzorgen in het R-M-trainingscentrum

in Maarssen. Dit Refinish Competence Center biedt voldoende capaciteit

om jaarlijks alle Carglass-medewerkers te trainen. Bovendien heeft R-M Carglass ondersteund bij de

selectie van geschikte kandidaat-schadeherstellers via een op maat gemaakte R-M Competentietest. Door

de hoogwaardige en duurzame R-M-producten te combineren met stand alone CARHEAL+-spuitcabines

biedt Carglass klein schadeherstel aan in elke gewenste Carglass-locatie.

In de samenwerking met Carglass richt R-M zich als partner op het bieden van innovatieve, gemakkelijk te 

gebruiken oplossingen. Het gaat dan niet alleen om systemen, zoals de watergedragen basislak ONYX HD, 

maar bijvoorbeeld ook om een digitaal bestelplatform, ingericht op real time productverbruik, en  slimme 

kleurentools zoals Colortronic, R-M’s draagbare spectrofotometer met een link naar R-M’s online 

kleurendatabase. 

Over Carglass 

Carglass is onderdeel van Belron, wereldwijd het grootste en meest geavanceerde glasherstelbedrijf voor 

voertuigen. In ons land is Carglass marktleider in de markt van reparatie en vervanging van 

voertuigbeglazing. Carglass richt zich vooral op het gemak van de klant en het beperken van de schadelast 

door tijdige en hoogwaardige reparaties van autoruitschade. In Nederland heeft Carglass tientallen Service 

Centers en mobiele servicebussen voor het repareren of vervangen van voertuigbeglazing. In geval van 

nood worden automobilisten ook buiten kantooruren geholpen. 

Over R-M Autolakken 

R-M Autolakken, een belangrijk onderdeel van BASF Coatings Services, is leverancier van kwalitatief

hoogwaardige autoreparatielakken en non-paint producten tegen een aantrekkelijke prijs. Met innovatieve

oplossingen en services helpt R-M autoschadeherstel- en carrosseriebedrijven om sneller, efficiënter en

prettiger te werken met als voordeel: meer productiviteit en hogere winstmarges tegen de laagste

http://www.rmpaint.com/
http://www.facebook.com/rmpaintnl
http://www.twitter.com/rmautolakken


bedrijfskosten. Dit gebeurt in heel Nederland via directe marktbewerking. Bezoek voor meer informatie de 

website: www.rmpaint.com of volg ons via Facebook: www.facebook.com/rmpaintnl of Twitter: 

www.twitter.com/rmautolakken.   
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