
Koppelingen

gebruiKersgemaK & Kwaliteit
Autovooru hecht veel waarde aan de kwaliteit van de advertenties

Uw voertuigvoorraad voordelig en effectief online met Autovooru.nl!

Alle advertenties worden op kenteken gecontroleerd 
d.m.v. een koppeling met  het RDW. Op deze manier 
worden de uitgebreide(technische) gegevens van  uw 
voertuig automatisch getoond.

Met vragen en opmerking kunt u altijd terecht bij  
onze eigen Support Desk.  
 
Potentiele koper kunnen direct een bod plaatsen, 
mailen of telefonisch contact opnemen.

Alle voertuigopties worden in uw advertenties vermeld 
zodat de potentiele klant zoveel mogelijk informatie 
krijgt over uw voertuig. Tevens kunt u aangeven wat 
de bijbehorende garanties zijn.

U kunt maximaal 20 foto’s plaatsen bij een 
advertentie.

U kunt een uitgebreide beschrijving plaatsen bij de 
desbetreffende advertentie.

Hexon Autosoft VWE OEC

Wij werken o.a. samen met de volgende koppelingen:

     marKeting 
 
Al onze personenwagens en bedrijfswagens 
komen ook automatisch op gaspedaal.nl. 
Tevens adverteren wij actief op Social Media en 
waren wij onlangs met een informatief item 
te zien op RTL4 en RTL5 in LifestyleXperience. 
Daarnaast waren wij met een zeer leuke actie 
aanwezig op de AutoRai2015.

     statistieKen 
 
Autovooru heeft circa 100.000 bezoekers per 
maand. Momenteel hebben wij ongeveer 60.000 
advertenties van ruim 3500 dealers op onze 
website.

Koop Én verKoop uw auto gemaKKelijK en snel op autovooru.nl

U kunt ervoor kiezen om uw advertenties handmatig in te voeren, maar u kunt 
uiteraard ook kiezen om uw advertenties door middel van uw gebruikelijke koppeling 

bij ons aan te voeren. Wij werken samen met de meest gangbare koppelingen.



Voorwaarden

Onze overeenkomsten zijn (tenzij anders vermeld) altijd per maand opzegbaar.  
Dus geen langdurende contracten waar u aan vast zit.

U krijgt maandelijks van ons een factuur. De betaling geschiedt via automatisch incasso. Indien u 
liever zelf de betalingen in de hand houdt, komt hier € 2,50 per maand administratiekosten bij. 

Abonnement afsluiten 

U kunt eenvoudig een abonnement afsluiten door 
op onze website rechts bovenin op registreren te 
drukken. Vul vervolgens het formulier in. Zodra wij deze 
ontvangen hebben, zullen wij binnen 1 werkdag contact 
met u opnemen om u een passend aanbod te doen. 
 
Service 

Autovooru staat garant voor een optimale service.  
Voor al uw vragen en/of opmerkingen kunt u contact 
opnemen met onze Sales & Support Desk.
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Omdat elk bedrijf anders is, doen wij u graag een persoonlijk aanbod. Wij kijken samen met u naar de meest 
passende oplossing. Zo zijn er ook mogelijkheden tot bannering bij Autovooru.nl. 

U betaald bij ons niet per voertuig, maar een vast maandelijks bedrag voor uw gehele voorraad. Hierin bent 
u vrij in het aantal voertuigen dat u plaatst.

Tarieven


