
Dada
25 jaar al werkt Sirik Meyntjens voor ADD. 
Waarvan 22 jaar als account manager voor 
alle verzekeringstakken. “De beste resultaten 
behaalde ik met vloten, dat is toch wel mijn 
dada,” vertelt hij. “Dat succes danken we 
aan een exclusief product dat we al 27 jaar 
ontwikkelen, bijschaven en verfi jnen en 
upgraden. Daar ben ik nu fulltime mee bezig. 
Het richt zich tot grote vloten vanaf pakweg 
100 voertuigen. In dat segment kiest meer dan 
90% van onze portefeuille voor het concept van 
multileasesuppliers.”

Unbundling & Stop Loss
Sirik Meyntjens: “Een bedrijf kan voor 
zijn mobiliteit kiezen voor de full lease-
optie – het kiest daarmee resoluut voor 
de comfortoplossing: het heeft dan één 
aanspreekpunt en krijgt één enkele factuur. Als 
deze full lease-aanpak dan ook nog loopt via 
één weerhouden leasepartner (single supplier) 
komen daar nog een aantal voordelen bovenop: 
er zijn gelijke verzekeringswaarborgen voor 
elke bestuurder, er ontstaat geen amalgaan van 
rapporteringsvormen en er is geen reeks van 
procedures. Maar … comfort heeft uiteraard 
zijn prijskaartje. De meeste ondernemingen met 
een omvangrijk wagenpark kiezen dan ook voor 
het multisuppliermodel.

Door het unbundlen van de verzekeringen 
(waarbij we de verzekeringen uit de 
leasecontracten halen) bieden we de 
onderneming een oplossing voor de 
problemen die ontstaan als ze met meerdere 
leasemaatschappijen werkt. Unbundling zorgt 
namelijk voor uniformiteit en kostenbesparing, 
gelijke verzekeringswaarborgen en procedures 
voor alle bestuurders, één vorm van 

rapportering (zoals de klant het wenst) en 
administratieve vereenvoudiging voor de 
fl eetmanager. Het belang van de klant centraal 
stellen, dat is wat telt! 

Met de Stop Loss Verzekering berekenen we 
vooraf een jaarlijks limietbedrag voor het hele 
wagenpark. Op basis van het schadeverleden en 
in overleg met de klant. De schade onder deze 
limiet draagt de klant zelf. Eens de limiet bereikt 
is vergoedt de verzekeraar alle verdere schade. 
Het unieke aan onze eigen huisformule is dat de 
vlooteigenaar kan kiezen welke schade hij zelf 
wil dragen onder de jaarlijkse limiet: brand, 

diefstal, glasbraak, hagel, stoffelijke schade …  
Een klassieke Stop Loss formule zoals gekend op 
de markt biedt deze mogelijkheid niet. De klant 
moet dan alle schade ten laste te nemen tot het 
limietbedrag bereikt is.

Bij het uittekenen van een plan stellen wij altijd 
minimaal twee huisbereide varianten voor naast 
de klassieke Stop Loss. Zo ziet de klant duidelijk 
waar hij voor staat bij drie verschillende 
simulaties. 

Maatwerk is waar het op aan komt. Het gebeurt 
bijvoorbeeld soms dat we de klant adviseren 
om rechtstreeks met Carglass® te werken als dat 
voor hem voordeliger is.”

De rol van Carglass® in het Stop 
Loss verhaal
Sirik Meyntjens: “Een vlootbeheerder heeft er 
alle belang bij om de afgesproken limiet niet 
te bereiken en zo onder zijn kostenbudget te 
blijven. Hier speelt preventie een grote rol. De 
preventieve wagenparkcontroles van Carglass® 
zijn hierbij bijzonder sterk. U moet weten dat de 
meeste bedrijven een deel van het schadebedrag  

op hun bestuurders verhalen. In het geval van 
een tweede schade in fout bijvoorbeeld. Dat 
heeft voor gevolg dat bestuurders bepaalde 
schades wel eens durven verzwijgen. En dat zorgt 
op termijn meestal voor meer schadekosten. 
De ruit- en veiligheidscontroles van Carglass® 
voorkomen dit fenomeen.

Bovendien komt daar nu Carglass® Carrosserie 
bij. Bij unbundling van het leasecontract is 
het feit dat je als vlootmanager beroep kunt 
doen op één enkele betrouwbare partner van 
groot belang voor het gevoel van comfort door 
administratieve vereenvoudiging en ontzorging.”

Carglass® fan
Sirik Meyntjens: “Ik heb zelf al tweemaal beroep 
moeten doen op Carglass® en tweemaal was ik 
zwaar onder de indruk van de service. De eerste 
keer was op 1 mei enkele jaren geleden. Ik moest 
met de wagen naar het buitenland vertrekken en 
trof die ochtend mijn auto aan met de achterruit 
ingeslagen. Toevallig kwam er een VAB-auto 
langsgereden en de technieker zei meteen ‘bel 
Carglass®’. Vanuit het centraal magazijn hebben 
zij dan onmiddellijk de ruit naar Herentals 
gestuurd en om 11u stond ze erin. Ik ben zonder 
problemen kunnen vertrekken. 

De tweede keer was een maand geleden. Een 
ingeslagen zijruit dit keer. Ik bel op de terugweg 
en de operator vroeg ‘waar bent u nu?’ Ze deed 
me de volgende afslag nemen om een pit-stop 
te maken bij het dichtstbijzijnde Service Center. 
Daar hielpen ze me dadelijk uit de nood zodat ik 
veilig kon doorrijden.

Wij zijn onafhankelijk, maar deze service vind 
ik fantastisch! De prijs is niet de allerlaagste, 
maar die service is onbetaalbaar. Dan gaat het 
over comfort en geruststelling. Dat wil ik ook 
voor onze klanten. De tevredenheid van onze 
klanten ligt hoog omwille van het maatwerk 
dat we leveren en de transparantie over voor- 
en nadelen in onze offertes. Maar als we onze 
klanten aanraden voor Carglass® te kiezen, en ze 
ervaren die service, dan straalt die tevredenheid 
ook op ons af.”

Partner voor de toekomst
Sirik Meyntjens: “We evolueren stilaan naar 
autonome voertuigen. De sterk opkomende 
rijhulpsystemen vormen de overgang naar 
volledig zelfrijdende auto’s. De sensoren en 
camera’s die daarbij nodig zijn zitten meestal op 
de voorruit waardoor herstelling en vervanging 
een stuk complexer worden. Het demonteren, 
hermonteren en kalibreren van camera’s en 
sensoren zijn een kunst op zich. Bovendien is er 
infrastructuur en gesofi sticeerd materiaal voor 
nodig. Carglass® is daarbij een betrouwbare 
partner. Tesla eist dat voorruitvervangingen 
uitsluitend bij Carglass® gebeuren bijvoorbeeld.”
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“Het belang van de klant: 
Carglass® is daar 
ongeloofl ijk goed in!”

Interview: Sirik Meyntjens, Product Manager Fleet & Mobility, ADD

“De klant heeft 
behoefte aan 
comfort en 
dat voor de 

juiste prijs.”

Vandaag begeeft het interviewteam zich naar de zuidkant 
van Leuven. Daar is ADD gevestigd, een dochter van KBC 
Verzekeringen en het onafhankelijke makelaarskantoor van 
de groep. We praten er met Sirik Meyntjens, een door de wol 
geverfde verzekeraar gespecialiseerd in risicobeheer van 
wagenparken.

“ADD benadert risicobeheer voor ondernemingen zoals 
architecten gebouwen ontwerpen,” zegt hij. “Op basis van 
de informatie en de noden van een bedrijf, schetsen we een 
verzekeringsplan. In overleg schaven we verder aan dit plan, 
tot de klant helemaal tevreden is. Dat fi nale plan vormt het 
fundament voor risicobeheer dat de stabiliteit van het bedrijf 
op termijn verzekert.”

Sirik Meyntjens: “Vroeger was bij autoruitvervanging het merk belangrijk, nu het werk. Met autonome voertuigen in 
het vooruitzicht is technische kennis het enige criterium voor een veilige autoruitenservice.”


