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Beste leden,
Het is alweer een tijdje geleden dat wij u via deze weg konden informeren.
Onze nieuwe Eurogarantcriteria en de begeleiding die hier mee gepaard gaat, heeft dan ook al voor
heel drukke tijden gezorgd.
Deze veranderingen hebben bovendien benadrukt dat Eurogarant hét kwaliteitslabel van de
carrosseriesector is.
Dat is dan ook te zien in het aantal nieuwe leden en potentiële leden die er in 2018 bijkwamen en
nog steeds bijkomen.

Eurogarant Criteria 2018
Dit jaar worden alle criteria verplicht indien van toepassing. De belangrijkste om te herinneren is dat
wij met geen meer punten werken.
Wij hebben 11 nieuwe criteria toegevoegd met een accent op de technologie. Bijvoorbeeld, het
bewijs van gebruik van de AIRC Tips, bewijs van opleiding voor de nieuwe CO² airco gas, …
U kan ook de criterialijst 2018 op de website vinden en downloaden.
Nieuwe website Eurogarant
In 2018, zal Eurogarant een nieuwe website hebben. Eurogarant is zoals de technologie, altijd in
evolutie. Voor deze reden hebben wij beslist om de website te vernieuwen om de uitdagingen van de
21ste eeuwen aan te gaan.
Nieuwe Eurogarant leden
Over de jaren welkomen wij meer en meer leden onder de vlag Eurogarant. Sinds de fusie tussen
Febelcar en Traxio eind 2016, hebt je hieronder een overzicht van de evolutie.

Aantal leden
Pre audits uitgevoerd
Effectieve nieuwe leden
Komende nieuwe leden
In pipeline

2016
437
54
41

2017
450
75
39

2018
481*
30
14
15
11

* Aantal leden op 14/06/18 met de effectieve en komende 2018
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Zomer vakanties
Zoals iedereen zullen wij ook op vakantie gaan. Wij wensen allemaal zeer goede vakanties en wij
vinden elkaar terug in september.
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