De toekomst begint vandaag
We kunnen er kort over zijn: Duurzaamheid is de trend van het moment. Ook in de automotive industrie volgen duurzame ontwikkelingen elkaar in snel tempo op. In het oog springende ontwikkelingen zijn natuurlijk de hybride aandrijvingen en inmiddels de volledig elektrische auto’s. Daarnaast wordt er ook volop geëxperimenteerd met andere innovaties
zoals het 3D printen van onderdelen. Ook het werk in het garagebedrijf gaat veranderen. Monteurs van de toekomst
zullen door nieuwe technologieën meer met laptops gaan werken en minder fysiek reparaties uitvoeren.
Circulaire economie
Bart Ebben is een voorstander van duurzaamheid. Wij omarmen de ontwikkelingen naar elektrisch rijden van harte,
maar we beseffen ook dat het nog niet dé oplossing is om NU iets aan het klimaat te doen. Immers, tot ten minste
2030 mogen er nog auto’s met een benzinemotor verkocht worden die vervolgens nog vijftien tot twintig jaar zullen
rijden en daarnaast zijn elektrische auto’s niet direct duurzamer dan benzineauto’s. Recente wetenschappelijke berekeningen tonen aan dat elektrische auto’s 30.000 tot 50.000 kilometer nodig hebben om milieuvriendelijker te zijn dan
een benzineauto, terwijl sommige experts het omslagpunt nog veel hoger hebben liggen.
Dit alles vraagt om andere oplossingen die vandaag de dag al een verschil kunnen maken. Groener rijden met gebruikte
onderdelen is een oplossing. Er hoeven immers geen goede onderdelen onnodig vernietigd te worden als een schadeauto afgeschreven wordt en er hoeven veel minder nieuwe reserveonderdelen of after market onderdelen geproduceerd te
worden.
Groener rijden
Door groener te rijden met gebruikte onderdelen zorgen we er gezamenlijk en direct voor dat onze voetafdruk op het
klimaat een beetje verminderd wordt. Demontage en hergebruik van onderdelen is de meest acute manier om een
bijdrage te leveren aan groener rijden.

Van Aandrijfas

Historie
Bart Ebben Specialist Citroën Peugeot kan bogen op
meer dan veertig jaar merkspecialisme. Eind jaren ‘70
begon Bart Ebben zijn garage als DS-specialist. Naar
mate de jaren vorderde en er meer en meer modellen bij
Bart ter reperatie kwamen, werden er ook meer en meer
reserve-onderdelen, voor het geval dat, opgeslagen.
Dat opslaan van reserve-onderdelen is inmiddels uitgegroeid tot een internationaal bedrijf met 17 werknemers. Het bedrijfspand is gevestigd in Malden en werd
onlangs uitgebreid met extra magazijnruimte om nóg
meer onderdelen van nóg meer modellen Citroën en
Peugeot op te kunnen slaan.
De beloften van Bart
Bart Ebben Specialist Citroën Peugeot demonteert en
controleert enkel de onderdelen die honderd procent
geschikt zijn voor hergebruik. Wij hanteren dan ook een
aantal beloften in het zakendoen.
1. Wij verkopen alleen onderdelen die ook daadwerkelijk
op uw auto passen.
2. Alle gebruikte onderdelen zijn originele onderdelen.
3. Wij reageren snel op onderdeelaanvragen.
4. Bestellingen die voor 15.00u ook betaald zijn, worden dezelfde dag nog verzonden.
5. Standaard drie maanden garantie op gebruikte onderdelen.
6. Ruim 65.000 onderdelen op voorraad. Hebben we
een onderdeel niet, dan gaan we er voor u naar op
zoek.
Profiteer van 40 jaar merkspecialisme en koop gebruikte
onderdelen voor Citroën, DS en Peugeot, maar ook voor
bedrijfswagens van FIAT, helder en transparant bij Bart
Ebben.

Tot Zuiger

De nieuwe generatie
Bart Ebben Specialist Citroën & Peugeot is een familiebedrijf waar de volgende generatie staat te popelen om
het stokje over te nemen. ‘Ik ben opgegroeid in dit bedrijf en zie steeds meer in dat onze manier van werken
echt heel bijzonder is’, zegt Bart Ebben
junior, die de leiding overneemt van zijn vader.
‘Wij hebben in de loop van de tijd enorm veel
kennis opgebouwd en weten precies welke
onderdelen we hebben en kunnen klanten niet
alleen het enige juiste type van een onderdeel
verkopen, maar ook nog adviseren over de
inbouw en onderhoud. Dat is pas bijzonder.’

www.bartebben.nl

Algemene informatie
Bij Bart Ebben Specialist Citroën Peugeot verkopen we
alleen onderdelen die daadwerkelijk geschikt zijn voor
het model waarvoor ze besteld zijn. Dit doen we door een
nauwkeurige kwaliteitscontrole en uitgebreide systeemomschrijving van onze onderdelen.
Garantie gaat bij Bart Ebben Specialist Citroën Peugeot
verder dan de voordeur. Geen enkel onderdeel gaat bij ons
de deur uit zonder een nauwkeurige kwaliteitscontrole.
Mocht er ondanks onze deskundige zorg een probleem
ontstaan, dan is het prettig om terug te kunnen vallen op
onze garantie.

Standaard garantie
Gebruikte onderdelen van Bart Ebben Specialist Citroën &
Peugeot worden afgeleverd met een standaard garantie
van drie maanden. In deze periode wordt, indien zich een
probleem voordoet, geheel kosteloos een vervangend
onderdeel geleverd (exclusief arbeidsloon en verzendkosten).
In geval dat u van onze garantieregeling gebruik wenst te
maken dan kunt u zich wenden tot onze verkoopafdeling.
Onze gespecialiseerde verkopers helpen u graag snel weer
op weg.

Statiegeld
Op een aantal typen onderdelen, bijvoorbeeld motoren,
versnellingsbakken, hydraulische delen, etc., wordt statiegeld doorberekend. Dit bedrag wordt gefactureerd bij de
verkoop van het onderdeel en dient door de koper betaald
te worden.
Het statiegeld wordt door Bart Ebben Specialist Citroën
Peugeot aan de koper terugbetaald op het moment dat het
oude onderdeel conform de gemaakte afspraken door Bart
Ebben ontvangen is.

Betaling
Gebruikte onderdelen van Bart Ebben dienen vooraf per
iDeal-betaling voldaan te worden. Verzending vindt plaats
op het moment dat wij de betaling ontvangen hebben.
Bestellingen die vóór 15.00u afgerekend zijn, worden
dezelfde werkdag verzonden.
Bij een hogere bestelfrequentie is het mogelijk om onderling afspraken te maken om onderdelen op rekening te
bestellen.

Verzending
Wij verzenden dagelijks pakketten door heel Europa en
daarbuiten. Binnen Nederland zijn bestelde onderdelen
vaak de volgende werkdag al op de plaats van bestemming.
Grotere plaatwerkdelen zoals motorkappen, deuren en
achterkleppen of ruiten verzenden wij via een speciale
koeriersdienst die extra aandacht schenkt aan kwetsbare
onderdelen. De transportkosten zijn iets hoger dan bij een
normale verzending, maar de onderdelen worden dan ook
deskundig geleverd.
Uiteraard is het ook mogelijk om plaatwerkdelen af te
halen aan onze onderdelenbalie in Malden.
Onderdelen afhalen
Naast verzending is het ook mogelijk om bestelde onderdelen af te komen halen aan onze onderdelenbalie. Op
die manier worden er verzendkosten bespaard en is het
onderdeel nog dezelfde dag beschikbaar.
Het is aan te raden dat het gewenste onderdeel vooraf besteld wordt. Dat voorkomt lange wachttijden aan de balie.
Ons magazijn is groot en onze demontageafdeling werkt
volgens een planning. Wij kunnen derhalve niet zonder
bestelling vooraf ter plekke voor u een onderdeel demonteren.

Werkwijze
Bij Bart Ebben Specialist Citroën Peugeot vinden we wij
het leveren van het juiste onderdeel het allerbelangrijkste. Wij vragen bij aanvragen dan ook altijd om het VIN
(Vehicle Identification Number) van de betreffende auto.
Op basis van dit nummer kunnen wij exact bepalen
van welk type model en uit welk bouwjaar het voertuig
afkomstig is. Dit helpt ons bij het bepalen welk onderdeel geschikt is voor de auto en dat voorkomt leveringsfouten. De praktijk leert dat het, zelfs voor professionele monteurs, soms lastig in te schatten is welk type
onderdeel nodig is.
Op basis van het VIN en de aard van de vraag gaan we
in ons systeem op zoek naar het onderdeel. Als wij dit
onderdeel op voorraad hebben ontvangt u direct een
voorstel van ons.
Hebben wij in ons magazijn het gevraagde onderdeel
niet op voorraad dan maken wij op uw verzoek een
backorder voor u aan wat betekent dat wij actief op
zoek gaan naar een demontageauto om het onderdeel
voor u te demonteren en te leveren.

Van offerte tot aflevering
Wanneer u akkoord gaat om de door ons voorgestelde
prijs voor het onderdeel, de verzendkosten en de wijze
van verzending, maakt uw verkoper de order voor u aan
en ontvangt u van ons een bevestiging en een factuur.
Deze factuur betaalt u via iDeal. Op het moment dat
wij uw betaling ontvangen hebben, maken we de order
verzendklaar. Is uw betaling voor 15.00u ‘s middags ontvangen, dan verzenden we het onderdeel nog dezelfde
werkdag.
Heeft u het bestelde onderdeel per se nog dezelfde dag
nodig? Dan is het mogelijk om de bestelling af te komen halen bij ons magazijn. Onze onderdelenbalie is op
werkdagen geopend van 8.30u tot 17.30u (op vrijdag tot
17.00u) en op zaterdag van 8.30u tot 12.30u.
Hebben wij met u een preferred supplier overeenkomst?
Dan is het mogelijk om gebruikte onderdelen op rekening
te kopen. Iedere bestelling van een preferred supplier
wordt standaard op de dag van de order verzonden of,
indien mogelijk. nog dezelfde dag geleverd. Ook interesse in een preferred supplier overeenkomst? Neem contact
met ons op om de voordelen en voorwaarden te bespreken.

Veertig jaar merkspecialisme
Bij Bart Ebben wordt al veertig jaar kennis opgebouwd over alle modellen en types van Citroën en Peugeot. Deze
kennis is opgeslagen in ons computersysteem. Van elk afzonderlijk onderdeel dat in ons magazijn opgeslagen
ligt hebben wij een specifieke en volledige omschrijving, een zogenaamde interchange-regel, opgemaakt in ons
systeem zodat wij altijd op kunnen zoeken wat de historie van een onderdeel is en in welk type en model auto dit
onderdeel gebruikt is. Deze benadering van productinformatie opslaan is uniek in Nederland en maakt Bart Ebben
met recht tot een merkspecialist.
U als klant profiteert optimaal van deze kennis omdat wij niet alleen kunnen voorzien van het juiste onderdeel,
maar ook kunnen ondersteunen met praktische tips over het onderdeel, de montage en waarop te letten bij aanverwante onderdelen. Door onze kennis en ervaring kunnen we al bij de onderdeelaanvraag helpen met duidelijk
stellen van het probleem en een oplossing aandragen op basis van een gebruikt onderdeel.
Onderdelen en onderdeel-componenten.
Wij zien vaak dat originele onderdelen uit meerdere
componenten bestaan, maar ondanks dat is alleen
het complete onderdeel te bestellen. Wanneer de rest
van het orginele onderdeel nog prima in orde is, is het
natuurlijk niet nodig om het volledige onderdeel te
vervangen.
Wij gaan dan op zoek naar die losse componenten die
het defect aan het onderdeel veroorzaken en bieden die
los aan zodat het oude onderdeel te herstellen is voor
de fractie van de prijs die een nieuw onderdeel bestellen
bij de fabriek met zich mee zou brengen. Zo leveren wij
bijvoorbeeld losse stekkers en delen van de kabelboom
waarvoor anders een complete kabelboom vervangen
zou moeten worden.
Bart Ebben Specialist Citroën Peugeot kan dus niet
alleen bouwen op veertig jaar merkspecialisme, dat op
een ongeëvenaarde manier opgeslagen is in interchange regels vol onderdelenkennis, maar we bieden onze
oplossingen zo op maat gemaakt aan met voordeel
voor zowel het milieu als de portemonnee.

Circulair auto-onderhoud zonder poespas
Autorijden met voordelen voor het milieu én de
portemonnee
Bart Ebben Specialist Citroën Peugeot | Sluisweg 18 | 6581 KA Malden | Tel: 024-3570315 | E-mail: info@bartebben.nl
www.bartebben.nl | KvK: 12034547 | BTW-nummer: NL804054769B01 | IBAN: NL37 RABO 0131 6858 13
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 8.30u-17.30u | Vrijdag 8.30u - 17.00u | Zaterdag 08.30u-12.30u

