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De afgelopen 18 maanden waren extreem goed voor 
autobedrijven en voor sommigen duurt het succes 
nog voort. Er werd nog nooit zoveel geld verdiend met 
de verkoop van gebruikte auto’s en er werden nog 
nooit zoveel auto’s omgezet! Dat is positief, ik gun 
iedereen immers het beste.

Na de inval van Rusland in Oekraïne is er wel het 
een en ander gebeurd. De prijzen van simpele zaken 
in het leven zijn opeens veel hoger en het wordt 
winter. Letterlijk en figuurlijk. Een auto kopen is vaak 
essentieel, maar de vervanging vaak niet. Veel auto’s 
gaan veel langer mee dan we denken, het is alleen zo 
leuk om weer eens een andere auto te kopen.

De prijsindex van gebruikte auto’s is gevaarlijk hoog. 
Een index van 105 op de gebruikelijke marktprijs van 
100 lijkt niet te veel, maar is het natuurlijk wel. De 
verkopers van deze auto’s moeten 105 ontvangen 
om winst te kunnen maken. Vaak is een prijs die 
overeenkomt met een index van 103 net genoeg 
om geen verlies te lijden. Er speelt zich nog iets 
anders: de Nederlandse autobranche heeft met een 
doorlooptijd van ruim 60 dagen een tamelijk lange 
doorlooptijd.

Zestig dagen lijkt niet lang, maar is het wel! Met mijn 
contacten in de VS heb ik het er vaak over. Brian 
Benstock verwoordt dit het smakelijkst: “Weet je wat 
gaat stinken na vijf dagen? Vis, gasten in je huis en een 
gebruikte auto.” Geloof me, in het Engels klinkt  
het nog beter!

Elke auto kost minimaal € 10,- per dag, Met dat 
bedrag rekent Marktplaats-partner Michel van Roon 
van Used Car Controller. In die tien euro zitten zaken 
als afschrijving, rente en stakosten. Wat dat laatste 
betreft, ook die kosten moeten je meerekenen. Een 
parkeerplek is niet gratis! Als een auto dan 60 dagen 
staat, dan kost dat al snel minimaal € 600,-. Een 
bedrag waarmee meestal geen rekening  
wordt gehouden.

Ik was laatst bij een autobedrijf en de verkoper vroeg 
mij hoe hij het beste zijn gebruikte Volvo XC60 kon 
verkopen op Marktplaats. Een goede vraag en om 
een goed antwoord te kunnen geven, ben ik in de 
Marktplaats-data gedoken. Het volgende kwam eruit. 

Een Volvo XC60 heeft nodig:

• 521 VDP-views
• 3 telefoonkliks
• 1 telefoongesprek
• 3 berichten
• 23 url-kliks
• 55 dagen

Dit is gemeten over duizenden gebruikte Volvo’s 
XC60 die te koop stonden op Marktplaats. Als ik nu 
weet dat ik 521 VDP-views nodig heb om alle andere 
engagement-KPI’s zoals telefoongesprekken, url-kliks 
en berichten te krijgen, wil ik daar dan 55 dagen  
op wachten?

Aan de hand van Van Roon’s data kosten die 55 
dagen mij minimaal € 550,-. Bij Marktplaats kun je 
je advertentie omhoog plaatsen, of er een 7-daagse 
dagtopper van maken. Veel autobedrijven vinden dit 
onzin, maar eigenlijk is het een no-brainer. Immers, 
hoe sneller je je advertentie kunt laten zien aan  
meer potentiële kopers, hoe sneller je de auto  
kunt verkopen.

Hoe sneller je je advertentie 
kunt laten zien aan meer 
potentiële kopers, hoe sneller 
je de auto kunt verkopen.
Een doorlooptijd van 30 dagen zou de norm moeten 
zijn, en als je weet welke Engagement Metrics je moet 
hebben voor jouw voorraad, dan weet je welke extra 
opvalmogelijkheden je kunt gebruiken om sneller 
en dus effectiever te verkopen! Te veel en te vaak 
denken we dat het niet verkopen van een auto een 
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kwestie van prijs is, terwijl het vaak een verhaal is van 
te weinig ‘eyeballs’ op de voorraad.

Te veel en te vaak denken we 
dat het niet verkopen van een 
auto een kwestie van prijs is, 
terwijl het vaak een verhaal 
is van te weinig ‘eyeballs’ op 
de voorraad.

In de situatie waarin wij nu zitten, waar velen nog op 
een prijsindex zitten van 105, moeten we drie dingen 
doen als je de prijs niet wilt aanpassen.

• Maximale exposure, dus meer ‘eyeballs’ op de 
 voorraad zodat je sneller, en voordat de prijs nog  
 meer zakt, je voorraad kunt verkopen.  
 Exposure dus, door gebruik te maken van  
 de opvalmogelijkheden zoals dagtoppers,  

 omhoogplaatsen en premium advertenties
• Snellere en betere leadopvolging waarbij je  
 gebruik maakt van het Direct Messaging-platform 
  van Marktplaats. Een platform waarbij 90% van de  
 gesprekken door de klant wordt gelezen!  
 (Onderzoek Alice-#DCDW 2020). Gebruik het 
 platform informeel, het is geen e-mail (zie ons  
 leadproceshandboek Marktplaats Leadopvolging)
• Zorg dat de basics goed zijn. Gebruik de juiste 
 volgorde van goede foto’s, schrijf een pakkende 
 tekst die uitnodigt en zorg voor de  
 juiste specificaties

De komende periode wordt lastiger, dat merken wij 
allemaal! Nu is het tijd voor de echte verkopers en de 
echte ondernemers om ook in deze tijden succesvol 
te zijn. Bij Marktplaats helpen wij je er graag bij!



Over Paul
Paul de Vries is oprichter van onder andere 
Nieuweautokopen.nl en #DCDW, het bedrijf waarmee 
hij dealers en autobedrijven traint in effectieve 
leadopvolging. Tevens is hij key-automotive 
spokesperson en trotse ambassadeur van 
Marktplaats.nl en 2dehands.be. Met meer dan twintig 
jaar ervaring is Paul een autoriteit op zijn vakgebied 
met een onvoorstelbare hoeveelheid kennis. Kennis 
die hij graag deelt door middel van blogs, artikelen, 
podcasts, presentaties, trainingen en video’s. 

Honderden, misschien wel duizenden verkopers zijn 
door Paul getraind en profiteren daar dagelijks van. 
The Next Step is na Lead The Way en Follow Up het 
derde boek van Paul de Vries waarin alle aspecten 
van online automotive, zoals marketing, online leads 
en telefonische leadopvolging, centraal staan.

Marktplaats, het grootste autoplatform van 
Nederland, heeft zijn eigen spelregels. Veel 
autoverkopers bij autobedrijven en dealerbedrijven 
hebben moeite met die regels. Ze willen graag 
verkopen, maar de Marktplaats-bieding is echt anders 
dan het voorstel dat via de eigen website binnenkomt.

Het bieden, het loven en ook het aanbieden van je 
auto’s op Marktplaats vragen dus om een specifieke 
Marktplaats-aanpak. De cursus ‘Hoe succesvol te 
worden met online leads en op Marktplaats’, bestaat 
uit 40 video’s en helpt je om beter te worden.  
Ook op Marktplaats.

Scan de QR-code 
en meld je aan voor  
de cursus.
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