
De Autostomerij
Een uniek concept



Sinds de start zijn er duizenden auto’s 
gereinigd. Hiermee is totaal miljoenen 
liter water bespaard ten opzichte van 
de gemiddelde wasstraat. 
Door de krachtige stoomreiniging zijn 
er geen chemicaliën nodig.

Wil jij deel uitmaken van dit veel-
belovende concept? Meld je dan 
nu aan via de contactpagina op 
www.autostomerij.nl of mail 
naar info@autostomerij.nl.

Zelfstandig ondernemer 
worden?
Je droomt wellicht al een tijd van zelfstandig 
werken en het hebben van een eigen onderneming. 
Je eigen zaak runnen, zelf beslissingen nemen en 
direct voor je inzet beloond worden.

Wij nodigen je dan graag uit om in te stappen in een van 
de nieuwste en snelst groeiende franchise concepten 
met interessante verdien mogelijkheden.

Het is aan jou om je passie over te dragen op je klanten, 
zodat de klant een unieke dienstverlening ervaart. 
Tevreden klanten zijn immers de ‘ambassadeurs’ van je 
onderneming. Je komt in een bewezen concept, waarbij 
je kunt rekenen op ondersteuning van de stafafdelingen 
van De Autostomerij om jouw onderneming tot een 
succes te maken. Lees er meer over in de brochure.



“De Autostomerij heeft 
  per wasbeurt slechts 3    
  liter water nodig; een  
  waterbesparing van 98%!”

Wat is uniek aan De Autostomerij?

*BOVAG rapport 2009 “Wassen in cijfers”.

De Autostomerij werkt op locatie
Dit betekent dat jij, als franchise ondernemer naar 
de klant toe gaat. Dit kan het huisadres zijn, maar 
bijvoorbeeld ook op het werkadres. De servicewagens 
van De Autostomerij zijn volledig zelfvoorzienend 
en dus niet afhankelijk van een elektriciteits - of 
wateraansluiting.

De Autostomerij reinigt ook het 
interieur van de auto
Dit is een van de belangrijkste redenen waarom De 
Autostomerij wordt ingeschakeld. De wasstraat maakt 
het interieur niet schoon; dat moet men zelf doen. 
De Autostomerij biedt hierin uitkomst. Daarnaast 
leveren wij meerdere aanvullende diensten o.a. 
leerbehandeling, glascoating en lakpantser.

De Autostomerij werkt 
met mobiele stoomreinigers
Er wordt niet meer gereinigd met water en zeep, 
maar alleen met stoom. We spreken dan ook niet 
van het wassen van auto’s, maar het stomen van 
auto’s. De stoom is geschikt voor zowel het exterieur 
als het interieur. Stoomreiniging is veilig voor alle 
oppervlakken, maakt hygiënisch schoon en maakt het 
gebruik van chemicaliën overbodig.

De Autostomerij werkt 
ecologisch verantwoord
Doordat er gebruik wordt gemaakt van stoom, is het 
waterverbruik bijzonder laag. De gemiddelde wasstraat 
gebruikt maar liefst 353 liter water om een auto te wassen, 
waarvan 150 liter vers drinkwater*. De Autostomerij 
heeft per wasbeurt slechts 3 liter water nodig; een 
waterbesparing van 98%. Met gemiddeld 90 miljoen 
wasbeurten per jaar in Nederland zou dat op jaarbasis 
meer dan 13 miljard liter water besparen.



• Hoge kwaliteit reiniging; krachtig, snel en efficiënt.
• Minimaal waterverbruik.
• Geschikt voor exterieur en interieur.
• Geen afvalwater, dus ook geschikt voor gebruik in 

overdekte ruimtes.
• Desinfecteert, ontsmet en neutraliseert de geur van 

het interieur.
• 100% krasloos.
• Veilig voor alle oppervlakken en materialen.
• Reinigt doorgaans op moeilijk bereikbare plaatsen.

De Autostomerij: 
een concept voor jou?
De Autostomerij is altijd op zoek naar nieuwe franchise 
ondernemers. Herken jij jezelf in onderstaand profiel?
 
Je hebt een vrolijke en positieve instelling. Dit valt niet te leren 
in de schoolbanken, daarom hoef je als ondernemer bij De 
Autostomerij geen specifiek diploma te hebben.

Natuurlijk komen er bij het ondernemerschap een aantal andere 
aspecten kijken, zoals bijvoorbeeld cijfermatig inzicht, oog voor 
zaken als klantvriendelijkheid en hard werken. Maar ook is 
het belangrijk dat je commercieel gericht bent en makkelijk 
contacten legt. Je wordt immers een ondernemer met een 
eigen verantwoordelijkheid. Enthousiasme en vakmanschap 
staan voorop, want vooral daarmee kun jij de klanten bieden 
wat ze verwachten. 

Het enthousiasme breng jij en het vakmanschap brengen wij! 
Met behulp van de ondersteuning van de stafafdelingen van 
De Autostomerij zal jij tenslotte in staat zijn om zelfstandig een 
onderneming te runnen.

Daarom De Autostomerij: 



Wat kun jij verwachten 
van De Autostomerij?

“Het concept van    
  De Autostomerij     
  geeft je de vrijheid  
  je onderneming te 
  runnen zoals jij dat 
  wilt en ondersteunt 
  je waar nodig.”

Een van de belangrijkste voordelen van het franchiseconcept 
van De Autostomerij is de uitstekende ondersteuning. Als 
franchise ondernemer profiteer jij dan ook van deze voordelen: 

• Je lift mee op de groeiende naamsbekendheid van   
De Autostomerij.  

• Een centrale website met een boekingssysteem. 

• Actieve social media strategie. 

• Commerciële ondersteuning. 

• Een lage financiële drempel om te starten als franchise 
ondernemer.  

• Door centrale inkoop zijn de kosten  laag en de marges 
hoger voor jou als ondernemer.  

• De Autostomerij neemt je veel zorgen uit handen: de inrichting 
van de servicewagen, de beste reinigingsmiddelen, voorraad en 
levering, technisch onderhoud, herkenbare reclamecampagnes 
en praktische ondersteuning voor jouw onderneming. 

• Je kunt gebruik maken van De Autostomerij franchise coaches, 
zij geven jou advies bij zaken zoals planning, verkoop, financiën 
en reiniging. De ervaren coaches kunnen je helpen om sneller 
over een succesvolle onderneming te beschikken.

Vrijheid
Het concept van De Autostomerij geeft 
je de vrijheid je onderneming te runnen 
zoals jij dat wilt en ondersteunt je waar 
nodig. Je opereert binnen het kader van 

De Autostomerij, maar het blijft jouw 
onderneming. Je hebt binnen dit kader 
de vrijheid en bevoegdheid om zelf je 

klanten te benaderen.
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Vervolggesprek
• Intentie uitspreken voor het franchise schap
• Trainingstraject bepalen
 

Trainingsdagen
• Training in de techniek van de steamer
• Training in de techniek van het reinigen
• Training in de administratie
• Training in de salesgesprekken en uitleg van 
   bewezen Autostomerij marketingconcepten
 

Stagedag
• Meelopen met een ervaren stomer
• Evaluatiegesprek over leerpunten
 

Vastleggen afspraken
• Ondertekening contracten

 

Ophalen van de servicewagen en voorraden
• Basisvoorraad reinigingsmiddelen
• Basisvoorraad poetsdoeken
• Kleding van De Autostomerij

Franchise ondernemer 
in acht stappen

Aanmelden voor vrijblijvende demodag
Meld je aan via de contactpagina op 
www.autostomerij.nl of mail naar info@autostomerij.nl
 

Kennismaking
• Maak kennis op het hoofdkantoor in Zwijndrecht
• Uitleg over De Autostomerij
• Uitleg verdienmodel
 

Demodag
• Demo van de steamer en servicewagen
• Demo over de schoonmaaktechnieken
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Aalsmeer

Alphen a/d Rijn 

Amsterdam

Amstelveen 

Arnhem

Bergen op Zoom

Breda

Den Haag

Den Bosch

Didam

Doetinchem

Dordrecht

Eindhoven

Groningen

Geleen

Geldermalsem

Gorinchem

Haarlem

Haarlemmermeer 

Heerenveen

Hellevoetsluis

Helmond

Hengelo

Hoeksche Waard

Kaatsheuvel

Kerkrade

Leiden

Made

Oosterhout

Roermond

Roosendaal

Rotterdam

Scheveningen

Sittard

Tiel

Tilburg

Utrecht

Veenendaal

Veldhoven

Venlo

Waalwijk

Wassenaar

Winterswijk

Zutphen

De Autostomerij

Stationsplein 1

3331 LL Zwijndrecht

www.autostomerij.nl

info@autostomerij.nl

T. 078-6815932

0900-2213333* 

*€ 0,35 cent p/m

De Autostomerij werkt o.a. voor:
U vindt de Autostomerij in:

P VAN DER VELDEN LEASE


