
 
 
 

 13 september 2016 

Autobedrijf Kooiman kiest R-M Autolakken 
als nieuwe samenwerkingspartner 

Maarssen – Autobedrijf Kooiman heeft recent gekozen voor een samenwerking met R-M 
Autolakken. Dit houdt in dat dit dealerbedrijf uit Oud-Beijerland voortaan alle paint en non paint 
producten afneemt via R-M. Hierbij verzorgt R-M diverse trainingen en kan het team van Kooiman 
bovendien rekenen op professionele technische ondersteuning. Autobedrijf Kooiman heeft zich 
laten overtuigen om voor R-M te kiezen na een uitgebreide testperiode en een bezoek aan het 
Refinish Competence Center in Maarssen, waar zich het trainingscentrum van R-M bevindt. 

De samenwerking tussen R-M en Kooiman richt zich naast het leveren van verschillende paint producten – 

waarbij de schadeherstelafdeling onder andere gebruikmaakt van R-M’s UV-systeem – op verhoging van 

de efficiency en verbetering van de processen. Zo heeft R-M geadviseerd bij het opnieuw inrichten van de 

werkplaats. Dit heeft geresulteerd in meer (werk)ruimte en twee extra werkplekken die speciaal ingericht 

zijn om reparaties in één dag te kunnen uitvoeren. Beide werkplekken zijn uitgerust met een inblaas- en 

afzuigsysteem en eentje is voorzien van een eigen brug. Bij de herinrichting van het bedrijf is verder de 

kleurmakerij vergroot en is de receptie verbeterd voor het goed ontvangen van klanten. Een andere 

belangrijke stap in de samenwerking is dat Opel-dealer Kooiman samen met R-M een audit heeft 

uitgevoerd voor ‘Opel Erkend Schadeherstel’, dit in verband met hun certificering door Opel. 

Online bestelsysteem 

Autobedrijf Kooiman maakt voor het bestellen gebruik van R-M’s e-Shop, waarbij het bedrijf 24 uur per dag, 

7 dagen per week, online bestellingen kan plaatsen en bovendien direct de actuele, eigen voorraden kan 

bekijken. Het bestelsysteem is zo ingeregeld dat het alleen de producten laat zien die gebruikt worden bij 

Autobedrijf Kooiman, waardoor de kans op bestelfouten geminimaliseerd is. De weegschaal die gebruikt 

wordt binnen het R-M-systeem biedt bovendien de mogelijkheid om te gebruiken in combinatie met een 

barcodescanner, waardoor het voor schadeherstellers nog eenvoudiger is om producten te bestellen. Ook 

kiest Kooiman ervoor om gebruik te maken van R-M’s automatische voorraadsysteem, waarmee ze hun 

voorraadkosten aanzienlijk kunnen verlagen. 

 

 

 

 



 
 
 

Opel-goedkeuring 

Autobedrijf Kooiman noemt R-M’s Colormaster, het kleursysteem met gespoten kleurstalen, als een 

belangrijk pluspunt van R-M. Ook de snelle verwerkingsmogelijkheden van R-M-producten, waaronder die 

van grondverf en blanke lak, zijn een belangrijke reden om voor R-M als lakleverancier te kiezen, omdat er 

meer doorgangen mogelijk zijn vanwege kortere droogtijden in combinatie met een perfect eindresultaat. 

Vanzelfsprekend speelt ook de goedkeuring een rol die Opel geeft voor gebruik van het R-M-systeem bij 

reparaties aan Opel-voertuigen. 

Autobedrijf Kooiman is in 1973 opgericht en heeft een showroom van 3500 m2 met daarbij een werkplaats, 

wasstraat en schadeafdeling. Sinds 1 april 2016 is het bedrijf aangesloten bij de schadeketen Autoschade 

Herstel Groep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.l.n.r. Jochen van Doesburg (Key Accountmanager BASF Coatings Services), Herman Kooiman (Algemeen Directeur Autobedrijf Kooiman), Frans 

van der Meer (Schademanager Autobedrijf Kooiman) en Roberto Riesmeijer (Sales Consultant BASF Coatings Services) 

 

 

 

 

 



 
 
 

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 

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

website: www.rmpaint.com of volg ons via Twitter: twitter.com/rmautolakken. 
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