AUTOGARANTIE IN BELGIË
Onderzoek uitgevoerd bij 842 aantal personen,
waarvan 52% mannen en 48% vrouwen.

2 OP 3 BELGEN
koopt zijn tweedehandswagen bij een
professionele dealer.

Waarom kiezen Belgen voor...
...een professionele dealer?
48%
41%
25%
22%

Omwille van de
garantie via de
dealer

Vertrouwen dat
de wagen in
orde is

Beste prijs

Vertrouwde garage

...een particuliere verkoper?
43%
31%

28%

9%

Geen
vertrouwen
in garagisten

Ik kende de
De prijs is lager
op de particuliere persoon van wie ik
de auto kocht
markt

Toevallig,
ik had geen
voorkeur

Belangrijkste redenen om een
tweedehandswagen aan te kopen:
34%

26%

Mijn vorige auto
was kapot

Mijn vorige auto
was te oud

17%

11%

Ik wilde een
extra auto

Ik had nog
geen auto

7%

5%

Mijn vorige auto
was een diesel

Mijn vorige auto
was te vervuilend

Belangrijkste criteria bij de zoektocht
naar een nieuwe wagen:

35%
25%
19%

59%

Een goede prijs
Een laag aantal km’s

Een bepaald merk/model
Leeftijd van de wagen
Ik wilde een zuinige auto
Ik wilde een benzinewagen
Ik wilde een dieselwagen

32%
20%
16%

De gemiddelde leeftijd van de
tweedehandswagen bij aankoop is 7 jaar.

5
jaar

7

jaar

via dealer

gemiddeld

12
jaar

via particulier

Dit leeftijdsverschil vertaalt zich
natuurlijk ook naar de aankoopprijs.
via particulier
13% kost meer

€10 000

87% kost minder

49% kost meer

€10 000
51% kost minder

via dealer

Onverwachte kosten zijn
geen uitzondering.

1OP 4
kopers van een tweedehandswagen krijgt met
onverwachte kosten te
maken.

€802
= gemiddelde kosten

5 jaar

120 000 km

Indien de auto ouder is dan 5 jaar of
meer dan 120 000 km gereden heeft,
dan is de kans op onverwachte kosten 1 op 3.

!

1 OP 2 KOPERS

die een tweedehandswagen kocht via een dealer,
kon zich niet beroepen op
de wettelijke garantie.

