
 

 

 

 

 

 

 

ZONDER EMBARGO 

 

Go Smart Xtra Automotive Repair benoemt Axalta als 
geprivilegieerde partner 

Nieuwe vijfjarige overeenkomst betreft de drie premium Refinish lakmerken van Axalta 

 

27 APRIL 2021 – Axalta, een toonaangevend wereldwijd coatings bedrijf, heeft een 
vijfjarig akkoord gesloten met Go Smart Xtra Automotive Repair, onderdeel van Go 
Smart automotive BV in België.   
 
Onder de overeenkomst wordt Axalta een geprivilegieerde partner van Go Smart 
automotive die meer dan 30 koetswerkherstellers in haar landelijke netwerk telt. 
Axalta biedt schadeherstelproducten en aanvullende diensten vanuit zijn drie 
premium Refinish lakmerken Cromax, Spies Hecker en Standox. Zo kunnen 
carrossiers een optimale service leveren in functie van de wensen van de klant en elk 
wagenmerk feilloos en efficiënt herstellen.  
 
Wim De Knijf, bestuurder bij Go Smart Xtra Automotive Repair, zegt: “De keuze voor 
Axalta was snel gemaakt. Cromax, Spies Hecker en Standox zijn door alle grote 
OEM’s goedgekeurd zodat onze leden altijd uitmuntende resultaten kunnen boeken 
bij lakherstellingen. Bovendien investeert Axalta in innovaties waar onze leden 
blijvend van kunnen profiteren. Wij hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan, 
ook in onze aanpak van businessrelaties. Wij kijken dan ook uit naar een langdurige 
samenwerking met Axalta waarin vertrouwen centraal staat.” 
 
Naast het leveren van lak voor schadeherstel, zal Axalta ook hoogwaardige 
technische training verzorgen zodat herstellers goed onderlegd zijn in de nieuwste 
ontwikkelingen en hersteltechnieken. Axalta biedt tevens hulp bij kleurbeheer en 
zorgt voor algemeen advies en ondersteuning.  
 
Stefan Van Geert, Business Development Manager bij Axalta in België, zegt: “Go 
Smart is een snelgroeiend netwerk dat de juiste partners nodig heeft om de toekomst 
en belangen van haar leden te bekrachtigen. Wij ontzorgen de klant door 
vooruitstrevende laksystemen en aanvullende diensten te bieden die er volledig op 
gericht zijn om carrossiers snel en efficiënt te laten werken en hen ondersteunt bij het 
runnen van hun bedrijf. Leden kunnen zo optimaal blijven groeien.” 

 
Ga voor meer informatie over Axalta naar www.refinish.axalta.eu.  
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Axalta Refinish - onderdeel van Axalta, een toonaangevend wereldwijd coatings bedrijf - is 
een gewaardeerde, betrouwbare wereldwijde partner voor lakreparatie voor onze klanten, die 
volledige klanttevredenheid nastreven. Dankzij snelle, efficiënte coatingtechnologieën van 
hoge kwaliteit en geïntegreerde digitale bedrijfsprocessen, wordt het hele lakherstelproces 
sneller, gemakkelijker en winstgevender. Met meer dan 150 jaar ervaring in de 
coatingindustrie, onze toewijding op het gebied van innovatie en onze voortdurend 
ontwikkelende technologie, kunnen we onze klanten een onbeperkte kleurkeuze aanbieden 
voor perfecte kleurenmatches. Het belangrijkste is dat we onafgebroken werken om op de 
behoeften van onze klanten te anticiperen, zodat ze de uitdagingen waarmee ze elke dag 
worden geconfronteerd, kunnen aangaan. We hebben een indrukwekkend merkenportfolio 
voor elke vereiste van een autoschadebedrijf, voor elk marktsegment en voor elk 
marktontwikkelingsniveau. Ga voor meer informatie naar refinish.axalta.eu en volg ons op 
LinkedIn.  
 
Over Axalta 
Axalta is een toonaangevend wereldwijd coatings bedrijf dat haar klanten voorziet van 
innovatieve, kleurrijke, mooie en duurzame coatings oplossingen. Van lichte OEM-voertuigen, 
commerciële voertuigen en autoschadeherstel toepassingen tot elektromotoren, façades van 
gebouwen en andere industriële toepassingen, zijn onze coatings ontworpen om corrosie te 
voorkomen, productiviteit te verhogen en de levensduur te verlengen van de materialen die 
we coaten. Met meer dan 150 jaar ervaring in de coatingsindustrie, blijft het wereldwijde team 
van Axalta manieren vinden om onze ruim 100.000 klanten in 130 landen elke dag beter te 
dienen met de beste coatings, toepassingssystemen en technologie. Voor meer informatie, ga 
naar axalta.be of volg ons @Axalta op Twitter. 

 
Over Go Smart automotive 
In 2015 werd Go Smart Repair Center vzw door drie autoherstellers opgericht met als doel om 
een netwerk ‘van herstellers voor herstellers’ op te zetten. Inmiddels werd een Holding 
opgericht, Go Smart automotive BV die de belangen behartigt van de meer dan 30 
aangesloten leden. Met dit kwaliteitsnetwerk kan Go Smart automotive uitpakken naar 
Verzekeraars, Makelaars, Leasingmaatschappijen, Invoerders & Constructeurs, Vloten, … .  
Of het nu gaat om een personenwagen, lichte vracht, vrachtwagen of mobilhome, Go Smart 
automotive beschikt over de nodige herstellers en specialisaties om deskundig alle merken te 
herstellen. 
De klant/bestuurder dient bij schade snel en efficiënt geholpen te worden waarvoor wij over 
alle middelen beschikken. Zowel digitaal als telefonisch is er een 24/7 permanentie in het 
eigen Contact Center om te ontzorgen wanneer het er echt toe doet. We weten precies welke 
de afspraken zijn, welke de verwachtingen zijn en hoe we deze dienen te vervullen. 

Voor meer informatie, ga naar gosmartrepair.be of volg ons via  . 
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