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UW UITHANGBORD 
VOOR DE TOEKOMST

1) Alle prestaties – Alle merken

2) Prijstransparantie

3) Tussenkomst 12 maanden garantie

4) Expert advies

GARAGIST ZIJN VANDAAG
BELOFTE KLANT …
Tegelijkertijd, generalist en expert, zorgt een Requal Erkend Hersteller ook voor een simpel 

onderhoud als wat heel technische prestaties op alle voertuigen en op eender welk merk.  

Hij geeft een nieuwe dynamiek aan zijn bedrijf door de technologische- en personele   

middelen van een hoog niveau te bieden, waardoor de beste service aan automobilisten  

wordt gegarandeerd.

DE ENGAGEMENTEN VAN HET NETWERK … 
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Beste garage,

Vandaag de dag is het een echte uitdaging om een multimerkengarage te zijn. 
Daarom is het belangrijk om te kunnen terugvallen op een degelijke en gespecialiseerde partner 
die u kan vertrouwen. Dat is wat we u aanbieden via REQUAL, een concreet alternatief   
dat volledig aangepast is aan uw behoeften en uw doelstellingen. 

We geven u graag wat meer uitleg.

Ons aanbod berust op drie cruciale punten:

T: Techniek, 2 opleidingen, data base (Haynes pro), Hotline, tools en warranty parner. 

C: Professionele communicatie, locale animatie met digital signage, kaders, poster - nationale 
acties via de web met Google adwords, offerte module, website.

O: Organisatie, nl. overeenkomsten met recyclagebedrijven, onderhoud van uw werkkledij… en dit 
alles tegen ECHT scherpe prijzen! Logistieke ondersteuning van de marktleider: Doyen-Auto Belgium. 

Bovendien is het menselijke aspect heel belangrijk want onze werkwijze is gebaseerd op respect, 
luisterbereidheid, dialoog en positieve uitwisselingen.

Onze rol? Partners vinden met wie een win-win-samenwerking echt zin heeft! Eindelijk is er een 
alternatief om u te helpen uw concurrenten een stap voor te blijven tijdens deze crisis. Wij willen u 
heel graag ontmoeten voor een gesprek, zodat we u onze werkwijze kunnen voorstellen en kunnen 
uitleggen welke mogelijkheden er zijn om met u samen te werken.

Tot binnenkort!

De Requal teams

TECHNIEK - COMMUNICATIE - ORGANISATIE
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TECHNIEK
Het REQUAL netwerk biedt u toegang tot gereedschap en een high tech ondersteuning

- Om u te helpen bij de beheersing van de technologische vooruitgang van de voertuigen
- Om onmiddellijk de juiste diagnoses te stellen
- Om snel aan alle wisselstukken te geraken en de nodige informatie voor de herstelling

COMMUNICATIE
Het REQUAL netwerk communiceert voor u en over u.

Wij verzorgen de binnen- en buitenaankleding van uw garage en ontwerpen meerdere, gepersonaliseerde 
reclamecampagnes per jaar die worden verspreid in uw regio.
Met daar bovenop een website die het netwerk voorstelt en er voor zorgt dat men uw garage gemakkelijk vindt.

ORGANISATIE
Een organisatie die uw groei steunt.

Het REQUAL netwerk biedt u een feilloze organisatie aan die u in staat stelt de dagelijkse onzekerheden beter 
te trotseren en steeds performant en efficiënt te zijn. Of het nu om briefhoofden gaat, over boekhou-
ding of over selectieve afvalverwerking.

BEGELEIDING 
IN DE TCO

TECHNIEK - COMMUNICATIE - ORGANISATIE

De allergrootste frabrikanten, maar ook andere belangrijke dienstverleners in de automobiel 

sector volgen ons en ondersteunen het REQUAL netwerk.

De sterke schakel
Uw toegang tot het grootste aanbod op de markt van technische onderdelen, gereedschap 
en accessoires

Uw API is in staat om voor alle merken de beste onderdelen te leveren en u te begeleiden bij uw 
keuze en herstelmethodes.

• levering in een recordtijd dankzij een feilloze logistiek

• begeleiding en advies bij de keuze van de juiste onderdelen

• uw bevoorrechte gesprekspartner in het REQUAL netwerk

De Europese leider in automobiel logistiek staat aan uw zijde

• 88.000 gestockeerde referenties die 98,5% van uw behoeften dekken

• 750.000 onderdelen op voorraad van 185 verschillende merken

• tot 3 leveringen per dag

• het laagste foutpercentage : 1 op 10.000!

EEN EFFICIËNTE LOGISTIEK
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COMMUNICATIE
ORGANISATIE

TECHNIEK
DIAGNOSE EN MULTI-MERKEN INFORMATIE 

De meest complete multi-merken diagnose systemen, voor een interventie zonder tijdverlies,  
op het hele wagenpark.
Verzekerde opleiding en begeleiding.
Workshop, een onuitputtelijke bron aan technische info, constante updates, toegankelijk  
via Salto.
Hotline: steeds een specialist aan de lijn.

OPLEIDINGEN OM U OP TOPNIVEAU TE HOUDEN 
  3 technische en/of commerciële opleidingen.

  Toegang tot ons opleidingscentrum voor bijkomende modules.

UW TOEGANG TOT HET GROOTSTE AANBOD VAN TECHNISCHE ONDERDELEN OP DE MARKT

Uw API kan u voor alle merken de meest specifi eke technische onderdelen leveren, en dit in een record tijd.
Voor het begeleiden in uw keuze van technische onderdelen en herstelling, kan u beroep doen op:

Om u te begeleiden bij de keuze 
van technische onderdelen kan 
u beroep doen op uw API raad-

gever die daar speciaal voor opgeleid is.

ONZE STERKTES
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CAMPAGNES EN PROMO’S DIE DOEN VERKOPEN 

Nationale acties
Affi ches / vlaggen
Google adwords
Offerte module acties

EEN STERKE SIGNALISATIE

Uithangborden en binnen/buiten signalisatie om uw 
zichtbaarheid te garanderen en uw aansluiting bij het 
netwerk te tonen.

ÉÉN WEBSITE VOOR U EN UW KLANTEN

We hebben een website ontwikkeld die het heeft over 
het REQUAL netwerk, maar die ook over u spreekt. U 
krijgt uw eigen pagina waarop u zich kan voorstellen 
met een degelijke zoekmachine waardoor u gemakkelijk
te vinden bent.

TECHNIQUE

ORGANISATION Betaal gemiddeld 25% minder dan bij de concessie 

voor een onderhoud met Requal auto onderdelen

REQUALQUALITY -  SAFETY -  PRICE -  WARRANTY

UW KWALITEITSONDERHOUD 
AAN DE BESTE PRIJS
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GENIET NU VAN
€15 KORTING
OP UW FACTUUR!*

*Voor alle prestaties van min. €150

KORTINGKORTINGKORTING€15
KORTING

incl. BTW

Les garagistes de confiance
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Het REQUAL netwerk communiceert voor u en… over u.

Wij verzorgen de binnen- en buiten aankleding van uw garage en ontwerpen meerdere,  
gepersonaliseerde reclamecampagnes per jaar die worden verspreid in uw regio.
Met daar bovenop een website die het netwerk voorstelt en er voor zorgt dat men uw garage 
gemakkelijk vindt.

TECHNIEK - COMMUNICATIE - ORGANISATIE

TECHNIEK

ORGANISATIE
COMMUNICATIE

ONZE STERKTES



CAMPAGNES EN PROMO’S DIE DOEN VERKOPEN 

Nationale acties
Affi ches / vlaggen
Google adwords
Offerte module acties

EEN STERKE SIGNALISATIE

Uithangborden en binnen/buiten signalisatie om uw 
zichtbaarheid te garanderen en uw aansluiting bij het 
netwerk te tonen.

ÉÉN WEBSITE VOOR U EN UW KLANTEN

We hebben een website ontwikkeld die het heeft over 
het REQUAL netwerk, maar die ook over u spreekt. U 
krijgt uw eigen pagina waarop u zich kan voorstellen 
met een degelijke zoekmachine waardoor u gemakkelijk
te vinden bent.

TECHNIQUE

ORGANISATION Betaal gemiddeld 25% minder dan bij de concessie 

voor een onderhoud met Requal auto onderdelen

REQUALQUALITY -  SAFETY -  PRICE -  WARRANTY

UW KWALITEITSONDERHOUD 
AAN DE BESTE PRIJS

Betaal gemiddeld 25% minder dan bij de concessie 

Betaal gemiddeld 25% minder dan bij de concessie 

Betaal gemiddeld 25% minder dan bij de concessie 

voor een onderhoud met Requal auto onderdelen

voor een onderhoud met Requal auto onderdelen

voor een onderhoud met Requal auto onderdelen

RERERE
QUALITY -  SAFETY -  PRICE -  WARRANTY

QUALITY -  SAFETY -  PRICE -  WARRANTY

UW KWALITEITSONDERHOUD 

UW KWALITEITSONDERHOUD 

UW KWALITEITSONDERHOUD 
AAN DE BESTE PRIJS

AAN DE BESTE PRIJS

REQUAL
QUALITY -  SAFETY -  PRICE -  WARRANTY

GENIET NU VAN
€15 KORTING
OP UW FACTUUR!*

*Voor alle prestaties van min. €150

KORTINGKORTINGKORTING€15
KORTING

incl. BTW

Les garagistes de confiance

REQUAL
QUALITY -  SAFETY -  PRICE -  WARRANTY REQUAL ERKEND herstellers ….  Een profesioneel netwerk!   TECHNIEK - COMMUNICATIE - ORGANISATIE

Het REQUAL netwerk communiceert voor u en… over u.

Wij verzorgen de binnen- en buiten aankleding van uw garage en ontwerpen meerdere,  
gepersonaliseerde reclamecampagnes per jaar die worden verspreid in uw regio.
Met daar bovenop een website die het netwerk voorstelt en er voor zorgt dat men uw garage 
gemakkelijk vindt.

TECHNIEK - COMMUNICATIE - ORGANISATIE

TECHNIEK

ORGANISATIE
COMMUNICATIE

ONZE STERKTES



Een organisatie die uw groei steunt

Het REQUAL netwerk biedt u een feilloze organisatie aan die u in staat stelt de dagelijkse onzeker-
heden beter te trotseren en steeds performant en effi ciënt te zijn. Of het nu om briefhoofden gaat, 
over boekhouding of over selectieve afvalverwerking.
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CONTACTEN EN ONDERSTEUNING

Wat uw vraag ook mag zijn, er is steeds iemand om ze te beantwoorden... snel en juist.
Uw API is uw lokale ondersteuning en uw eerste gesprekspartner.
Uw Garage Support Manager (GSM) is uw regionale REQUAL gesprekspartner.

Beiden kennen u goed en weten vooral waar het in uw beroep om draait, uw behoeftes en uw  
verwachtingen. Ze zijn er om u te begeleiden en voor alle vragen betreffende de organisatie.

HULP EN ADVIES VOOR BEHEER
Opleiding in werkplaatsbeheer alsook hulp en advies inzake beheer van:

uw personeel (hulp bij tewerkstelling, …)
afvalrecyclage
onderhoud van de werkkledij

JURIDISCHE ONDERSTEUNING

TOEGANG TOT EEN VOOR UW BEROEP GESPECIALISEERD COMPUTERPROGRAMMA
bestellingen - voorraadbeheer - boekhouding - facturatie - kosten - rentabiliteit - enz.

MOGELIJKHEID TOT VERKRIJGEN VAN EEN PEUGEOT 208 OF EEN CITROEN C3

TTeeggeenn  vvoooorrddeelliiggee  ttaarriieevveenn!
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GARAGE REQUAL 
Peugeotlaan 123

DROGENBOS - T 02 526 22 11

REQUAL
QUALITY -  SAFETY -  PRICE -  WARRANTY

REQUAL
QUALITY -  SAFETY -  PRICE -  WARRANTY

REQUAL
QUALITY -  SAFETY -  PRICE -  WARRANTY

ONZE STERKTES



Een organisatie die uw groei steunt

Het REQUAL netwerk biedt u een feilloze organisatie aan die u in staat stelt de dagelijkse onzeker-
heden beter te trotseren en steeds performant en effi ciënt te zijn. Of het nu om briefhoofden gaat, 
over boekhouding of over selectieve afvalverwerking.

REQUAL
QUALITY -  SAFETY -  PRICE -  WARRANTY

CONTACTEN EN ONDERSTEUNING

Wat uw vraag ook mag zijn, er is steeds iemand om ze te beantwoorden... snel en juist.
Uw API is uw lokale ondersteuning en uw eerste gesprekspartner.
Uw Garage Support Manager (GSM) is uw regionale REQUAL gesprekspartner.

Beiden kennen u goed en weten vooral waar het in uw beroep om draait, uw behoeftes en uw  
verwachtingen. Ze zijn er om u te begeleiden en voor alle vragen betreffende de organisatie.

HULP EN ADVIES VOOR BEHEER
Opleiding in werkplaatsbeheer alsook hulp en advies inzake beheer van:

uw personeel (hulp bij tewerkstelling, …)
afvalrecyclage
onderhoud van de werkkledij

JURIDISCHE ONDERSTEUNING

TOEGANG TOT EEN VOOR UW BEROEP GESPECIALISEERD COMPUTERPROGRAMMA
bestellingen - voorraadbeheer - boekhouding - facturatie - kosten - rentabiliteit - enz.

MOGELIJKHEID TOT VERKRIJGEN VAN EEN PEUGEOT 208 OF EEN CITROEN C3

TTeeggeenn  vvoooorrddeelliiggee  ttaarriieevveenn!

REQUAL ERKEND herstellers ….  Een profesioneel netwerk!   TECHNIEK - COMMUNICATIE - ORGANISATIE

TECHNIEK
COMMUNICATIE
ORGANISATIE

GARAGE REQUAL 
Peugeotlaan 123

DROGENBOS - T 02 526 22 11

REQUAL
QUALITY -  SAFETY -  PRICE -  WARRANTY

REQUAL
QUALITY -  SAFETY -  PRICE -  WARRANTY

REQUAL
QUALITY -  SAFETY -  PRICE -  WARRANTY

ONZE STERKTES



www.requal.be

Amadeus Square - 8 Avenue Mozart - B-1620 Drogenbos 

Tél. : 02 526 22 11

HIERVAN DEEL 
UITMAKEN?  
CONTACTEER ONS

ENVIE DE NOUS 
REJOINDRE ?
CONTACTEZ-NOUS

www.requal.be

Amadeus Square - 8 Avenue Mozart - B-1620 Drogenbos 

Tél. : 02 526 22 11


