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Waarom kiest u voor Autovooru?

Bezoekers

Autovooru heeft 400.000 bezoekers per maand.

ADVerTeNTIes

Momenteel heeft Autovooru ruim 60.000 advertenties 
op de site van circa 3500 dealers, verspreid over heel 
Nederland.

NU ook IN BeLGIe

Vanaf 2014 is Autovooru ook te vinden in België. 
Daarvoor kunt u www.autovooru.be raadplegen.

MArkeTING

Autovooru is op vele bekende website’s terug te vinden, voorbeelden hiervan zijn diverse start pagina’s en o.a. 
Gaspedaal, Trovit en Mitula. In 2015 staan we op de AutoRai en zijn we te zien in LifestyleXperience op RTL4.

GeBrUIksGeMAk

Autovooru staat garant voor optimaal gebruikers gemak, kwaliteit,  uiterst aantrekkelijke aanbiedingen en 
zeer concurrende prijzen.

60.000
3.500

Bij Autovooru kunt u adverteren met uw complete autovoorraad. Bent u een bedrijf welke nieuwe of gebruikte auto’s, 
bestelwagens, vrachtauto’s, motoren, schadeauto’s of brommobielen verkoopt?

Adverteren met uw 
voertuigenvoorraad



Adverteren met uw voertuigenvoorraad
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Gebruikersgemak & kwaliteit
Autovooru hecht veel waarde aan de kwaliteit van de advertenties

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.

Alle voertuigopties worden in uw advertenties vermeld 
zodat de potentiele klant zoveel mogelijk informatie 
krijgt over uw voertuig.

U kunt een uitgebreide beschrijving 
plaatsen bij de desbetreffende 
advertentie.

Tevens kunt u aangeven 
wat de bijbehorende 
garanties zijn.

Potentiele klanten kunnen direct 
een bod plaatsen, mailen of 
telefonisch contact opnemen.

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

Uw account
 
In uw account kunt u een uitgebreide beschrijving van uw bedrijf invullen. 
Óók kunt u in uw account aangeven of u een BOVAG, merkdealer of universeel autobedrijf bent.



Koppelingen voorraadbeheer

De Tarieven

Om het adverteren nog eenvoudiger te maken voor u zijn er diverse koppelingen gerealiseerd. 
Zo kunt u direct uw gehele voorraad adverteren op onze website.

OBS RDC
UCC

HEXONOEC Autosoft
VWE

Een abonnement bij Autovooru is uiterst voordelig. U kunt kiezen uit verschillende abonnementsgroottes. 
Waarbij de voertuigen continu gewisseld kunnen worden. U betaald dus enkel voor de advertentieruimte en 

betaald niet per voertuig.
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oPTIe 01 Aantal advertenties: 1 Prijs: € 7,50, Duur: 1 maand
oPTIe 02 Aantal advertenties: 5 Prijs: € 10,- Duur: half jaar
oPTIe 03 Aantal advertenties: 10 Prijs: €20,- Duur: half jaar
oPTIe 04 Aantal advertenties: 25 Prijs: € 50,- Duur: half jaar
oPTIe 05 Aantal advertenties: 50 Prijs: € 100,- Duur: half jaar
oPTIe 06 Aantal advertenties: 100 Prijs: € 125,- Duur: half jaar
oPTIe 07 Aantal advertenties: 250 Prijs: € 150,-  Duur: half jaar
oPTIe 08 Aantal advertenties: 500 Prijs: € 175,- Duur: half jaar
oPTIe 09 Aantal advertenties: 1000 Prijs: € 200,- Duur: half jaar
oPTIe 10 Aantal advertenties: 1000+ Prijs: € 300,-  Duur: half jaar

Voorwaarden
 
• Alle genoemde tarieven zijn per maand, exclusief btw en geldig tot 31 december 2015.
•  De betaling geschiedt volgens automatische incasso. U ontvangt maandelijks een factuur  op het opgegeven e-mailadres.
•  De overeenkomst wordt aangegaan met een looptijd van een half jaar.
•  De advertenties worden na deze periode automatisch verlengd, tenzij u schriftelijk opzegt. Hierbij wordt een
 maand opzegtermijn in acht genomen. 
 
Abonnement afsluiten 

U kunt eenvoudig een abonnement afsluiten door in te loggen op de website. In “mijn Autovooru” klikt u vervolgens op “neem 
nu een abonnement”.  Kies het abonnement welke het beste bij u past en doorloop de stappen op de website.
 
service 

Autovooru staat garant voor een optimale service.  
Voor al uw vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze Support Desk.


