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Auto kopen na COVID-19 | mei 2020 

 

Hoe gaan we auto’s kopen in tijden van COVID-19? 

We stellen de aankoop enkele maanden uit, geven minder uit en de 

aankoop wordt digitaal voorbereid  

De coronacrisis heeft ook een impact op de autowereld. VAB bevroeg in haar tweede 

‘coronaenquête’ meer dan 10.000 automobilisten, over de manier waarop zij in de toekomst een 

wagen zullen aankopen. Het is heel duidelijk: in coronatijden gaan mensen op een andere manier 

een auto kopen:  

 We blijven auto’s kopen, maar meer dan 1 op 3 stelt de aankoop even uit 

 1 op 3 besteedt minder geld aan een andere wagen en kiest voor een kleiner model of een ander 

merk 

 We gaan meer tweedehands kopen: 10% van wie voor de coronacrisis een nieuwe wagen zou 

kopen, kiest nu voor een tweedehandswagen 

 We maken een afspraak en gaan niet zomaar naar een showroom zonder het aanbod eerst goed 

te hebben bekeken 

 We gaan ons digitaal heel goed voorbereiden, maar een visuele inspectie van het voertuig blijft 

belangrijk  

We blijven auto’s kopen, maar 1 op 3 stelt de aankoop even uit 

Wie voor COVID-19 binnen dit en 3 jaar een andere wagen wou kopen (tweedehands of nieuw), zal dit nog 

wel blijven doen. Zeker als de eigen wagen dringend aan vervanging toe is. Toch geeft een grote groep 

(46% van de tweedehands kopers en 35% van de kopers van nieuwe wagens) aan de aankoop enkele 

maanden uit te zullen stellen. 1 op 5 kopers overweegt zelfs om de aankoop een jaar of meer uit te stellen. 

Wat doe jij als je wagen aan vervanging toe is? (Waarschijnlijk tot zeker wel) 

 Wou voor COVID-19 binnen dit en 3 

jaar een tweedehandswagen kopen 

Wou voor COVID-19 binnen dit 3 

jaar een nieuwe wagen kopen  

   Ik stel mijn aankoop 

enkele maanden uit 
46% 

35% 

Ik stel mijn aankoop 

een jaar of meer uit 
22% 

17% 

Ik ga zodra de 

dealers/handelaars 

weer opengaan een 

afspraak maken 

   49% 

75% 

1 op 3 besteedt minder geld aan een andere wagen en kiest voor een kleiner model of een 

ander merk 
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27% van de respondenten van de enquête verwacht door de coronacrisis geld te verliezen. Een groot deel 

van de automobilisten zou dus ook overwegen om te besparen op de aankoop van een andere wagen.  

Wat doe jij als je wagen aan vervanging toe is? (Waarschijnlijk tot zeker wel) 

 
Wou voor COVID-19 

binnen dit en 3 jaar een 

tweedehandswagen kopen 

Wou voor COVID-19 

binnen dit 3 jaar een 

nieuwe wagen kopen  

Ik koop een kleiner model om te besparen 37% 31% 

Ik koop een ander merk om te besparen 35% 26% 

 

We gaan meer tweedehands kopen: 10% van wie voor de coronacrisis een nieuwe wagen 

zou kopen, kiest nu voor een tweedehandswagen 

1 op 10 automobilisten die aangaven dat ze voor de coronacrisis van plan waren een nieuwe wagen te 

kopen, geven nu aan dat ze toch voor een tweedehandswagen zouden opteren als hun wagen nu aan 

vervanging toe is.  

Wat doe jij als je wagen aan vervanging toe is? (Waarschijnlijk tot zeker wel) 

Waarschijnlijk tot zeker wel 

Wou voor COVID-19 binnen dit 

en 3 jaar een tweedehandswagen 

kopen 

Wou voor COVID-19 

binnen dit 3 jaar een nieuwe 

wagen kopen  

Ik koop een tweedehandswagen 96% 10% 

Ik koop een nieuwe wagen 4% 90% 

 

We maken een afspraak en gaan niet zomaar naar een showroom zonder het aanbod eerst 

goed te hebben bekeken 

We vroegen ook op welke manier men in de komende maanden een auto zou overwegen aan te kopen. 

Het grootste deel van de Vlamingen zou eerst een afspraak maken bij een handelaar, en dan pas op 

bezoek gaan.  

Op welke manier zou jij overwegen om een andere wagen aan te kopen? Waarschijnlijk tot zeker wel 

   Op afspraak bij de autohandelaar, met inachtneming van de social distancing 

maatregelen 
84% 

 

We gaan ons digitaal heel goed voorbereiden, maar een visuele inspectie van het voertuig 

blijft belangrijk 

Aangezien men niet meer zonder afspraak zal langsgaan bij een autohandelaar, zal men op voorhand 

willen weten wat het aanbod is, en dit digitaal raadplegen.  

We vroegen welke zaken potentiële kopers belangrijk vinden, en daaruit blijkt dat het allerbelangrijkste toch 

een bezoek aan de showroom blijft, om een visuele inspectie te kunnen uitvoeren (86%), persoonlijk advies 

van de verkoper (81%) te krijgen en een testrit te kunnen maken (79%). 

In deze bijzondere tijden blijkt het internet erg belangrijk, om het aanbod online te kunnen raadplegen 

(71%) en om foto’s en eventueel filmpjes van de wagen te bekijken (66%). 

Een auto online aankopen, dat zien de Vlamingen nog niet echt zitten. Een visuele inspectie van de wagen 

blijft namelijk erg belangrijk voor potentiële kopers, zeker bij tweedehandswagens.  
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Op welke manier zou jij overwegen om een andere wagen aan te kopen? Waarschijnlijk tot zeker wel 

   Digitaal met persoonlijk contact via chat/videocall 21% 

   Digitaal zonder persoonlijk contact (via een webshop)  12% 

   Een nieuwe wagen aankopen zonder visuele inspectie  14% 

   Een tweedehandswagen aankopen zonder visuele inspectie  4% 

 


