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Jaguar Land Rover 'Bodyshop Program' voor
hoogste kwaliteitseisen na schadeherstel in
samenwerking met BASF Coatings
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Jaguar Land Rover doet er alles aan om de auto’s zo veilig mogelijk te maken. Om

te garanderen dat de modellen ook na eventuele schadereparatie voldoen aan de

hoogste veiligheidseisen, heeft Jaguar Land Rover samen met BASF Coatings een

certificering ingevoerd voor schadeherstelbedrijven. Daarmee geven die bedrijven

aan dat zij een erkend Jaguar Land Rover Certified Bodyshop zijn en voldoen aan

de hoge kwaliteitseisen die door de Britse autofabrikant gesteld worden.

De veiligheid van de inzittenden van een auto wordt voor het grootste deel bepaald door de

constructie en de stabiliteit van de carrosserie. Jaguar Land Rover garandeert de hoogste

kwaliteit op basis van talrijke computersimulaties, materiaalproeven, vooruitstrevende

productietechnieken en botsproeven. De auto’s van Jaguar Land Rover kenmerken zich door

hun moderne, lichtgewicht constructie uit aluminium, composietmaterialen en kunststoffen en

bijbehorende, speciale verbindingstechnieken. Daarbij is een toenemend aantal modellen van

Jaguar en Land Rover voorzien van een (hybride-)elektrische aandrijflijn, wat ook speciale

eisen stelt voor eventueel schadeherstel.

 

Kwaliteit waarborgen

Als een auto van Jaguar Land Rover onverhoopt schade heeft opgelopen, dient de reparatie de

oorspronkelijke kwaliteit te evenaren. Dat vereist een goed uitgeruste werkplaats en stelt hoge

eisen aan de vakbekwaamheid van de medewerkers van het schadeherstelbedrijf. Zij moeten

voor het uitvoeren van hoogwaardige carrosseriereparaties kennis hebben van de actuele

productietechnieken en de modernste reparatietechnieken beheersen volgens de door Jaguar

Land Rover goedgekeurde methodes. Bij schade/herstellingen zal de Jaguar Land Rover-dealer

de klant daarom verwijzen naar een door Jaguar Land Rover gecertificeerd schadeherstelbedrijf

dat voldoet aan de wereldwijde normen van de autofabrikant voor carrosseriewerkplaatsen.

 

Jaguar Land Rover Bodyshop Program

Jaguar Land Rover zorgt met The Jaguar Land Rover Bodyshop Program ook bij

schadeherstelbedrijven voor de hoogste kwaliteitsstandaard. De fabrikant selecteert bedrijven

die een goede basis hebben voor de certificering en bereid zijn te investeren in gereedschap,

methodes en een intensieve training van Jaguar Land Rover, voor minimaal twee plaatwerkers.

Gecertificeerde schadeherstelbedrijven moeten ook de nodige kennis op het gebied van

elektrische aandrijving in huis hebben. Carrosseriereparatie kan immers ook werkzaamheden

aan onderdelen van het hoogspanningssysteem omvatten en alleen EVCP- of hoger

gekwalificeerde monteurs mogen die uitvoeren. Met elk nieuw model van Jaguar Land Rover en

andere ontwikkelingen volgt het personeel van het schadeherstelbedrijf de benodigde training.



 

Gecertificeerd Jaguar Land Rover Schadehersteller

Voor optimale samenwerking sluiten dealer en schadeherstelbedrijf een

samenwerkingscontract, waardoor het herstelbedrijf gecertificeerd is. Hiermee is de klant er

zeker van dat de auto volledig volgens de normen van Jaguar Land Rover is hersteld en dat het

werk onder de merkgarantie valt.

De certificering is geldig voor een periode van drie jaar. Elk jaar vindt een audit plaats volgens

Jaguar Land Rovers Bodyshop-standaard. Na drie jaar moet het schadeherstelbedrijf aantonen

dat het personeel en de uitrusting aan de eisen voldoen om een nieuwe certificering voor drie

jaar te verkrijgen.

 

In December 2019 vond de overhandiging van de certificaten uit aan de schadeherstelbedrijven

in het bijzijn van BASF Coatings Services, de deelnemende Jaguar Land Rover dealerbedrijven

en Jaguar Land Rover Nederland. De overhandiging vond dan ook plaats bij BASF Coating

Services in Maarssen.

Hugo van der Velde, Head of Sales & Key Account Management bij BASF Coatings

Services: “Onze laksystemen staan voor kwaliteit en zijn goedgekeurd door Jaguar Land

Rover. Wij zijn dan ook zeer trots op het partnerschap dat Jaguar Land Rover met ons heeft

en dat we hebben mogen meewerken aan het invoeren van deze certificering voor

schadeherstelbedrijven. Door de invoering waarborgt de autofabrikant dat bij reparaties de

oorspronkelijke kwaliteitsnorm blijft gelden. Als partner van Jaguar Land Rover leveren wij

hieraan graag onze bijdrage.”

Marc Bienemann, Managing Director Jaguar Land Rover Benelux:

“JLR is met het “Destination Zero” programma bezig om steeds meer hightech producten te

brengen die zero emissions uitstoten. Het succes van de 100% elektrische Jaguar I-PACE, “

World Car of the Year 2019” is hiervan een mooi voorbeeld.

Deze technologische producten vragen veel kennis,vakmanschap en investeringen van onze

erkende dealers en partners. Wij zijn zeer tevreden met hun certificatie en de samenwerking

met BASF Coatings.”
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Land Rover specialiseert zich al sinds 1948 in het ontwerpen en produceren van authentieke
vierwielaangedreven auto’s die zich onderscheiden door de grootste omvang van capaciteiten in hun
respectievelijke segmenten. Daarbij neemt Land Rover zijn verantwoordelijkheid voor het milieu serieus. Onze
activiteiten op dit gebied zijn gebundeld in ons Our Planet programma. Dit omvat duurzame productie,
ontwikkeling van nieuwe technologie en de humanitaire activiteiten kennis verruimen en levenskwaliteit
verbeteren. De assemblage van alle modellen gebeurt al sinds begin 2006 volledig klimaatneutraal. Zie
www.landrover.nl/ourplanet voor meer informatie. Iedere nieuwe Land Rover heeft 3 jaar volledige
fabrieksgarantie met een maximum van 100.000 km, 6 jaar carrosseriegarantie en uitgebreide 24-uurs
hulpverlening bij pech onderweg voor een periode van 3 jaar.
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