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Vraag een willekeurige voorbijganger 
om een accumerk te noemen. Grote 
kans dat u Varta als antwoord krijgt. 
Een merk met een enorme uitstraling 
en een grote naamsbekendheid. Zeker 
wanneer het gaat om kwaliteit, de inzet 
van innovatieve technologieën en het 
gebruik van duurzame hulpbronnen. 
Ga maar na: zo’n 70% van alle eerste 
montages van nieuwe vrachtwagens, 
personenauto’s, boten, machines en 
noem maar op, worden geleverd door 
Varta. Of beter: door Johnson Controls, 
de moederorganisatie.

Fijnmazige distributie
Johnson Controls is een producent 
van kwalitatief hoogstaande producten.
Hun distributiesysteem sloot alleen 

niet meer aan bij de huidige markt. 
Een importeur kan in samenwerking 
met zijn dealers een veel betere 
dienstverlening garanderen dan een 
fabrikant. Wij zijn de noordelijke 
dealer van Hefra, een importeur waar 
we al ruim 32 jaar intensief mee 
samenwerken. Hefra is met Johnson 
Controls een actief partnerschap 
aangegaan om voor hen de fi jnmazige 
distributie in de Benelux te stroomlijnen. 
Vanzelfsprekend kwam bij ons de 
vraag te liggen hier een actieve rol voor 
Noord-Nederland in te gaan spelen.
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Of we Noord-Nederland via een exclusief dealerschap wilden voorzien 

van Varta-batterijen? Nee, lang hoefden wij daar niet over na te 

denken. Kansen zijn er tenslotte om benut te worden. En dus mogen 

we sinds kort de accu’s van Varta, wereldwijd één van de leidende 

batterijmerken, aan ons toch al ruime productassortiment toevoegen. 

lijNema 
oNliNe

Het is gemakkelijk om te klagen over ondernemen in een tijd van recessie. 

Kijk maar om u heen. Overal gebeurt het. Wij doen dat niet. Gewoon omdat 

we onze Groningse roots niet verloochenen.

Wij zijn en blijven nuchtere jongens, positief ingesteld vooral, die houden van een 
no-nonsense aanpak. Doen wat je belooft, afspraken nakomen. En de klant, onder 
alle omstandigheden, serieus nemen. Dé manier om overeind te blijven in een 
krimpende markt. En al zeggen we het zelf; dat gaat ons prima af. Wat we wel zien 
is dat klanten veelal minder grote orders in één keer geven. Sommigen bezoeken 
we zelfs meerdere malen per week. Helemaal goed, geen enkel probleem. We doen 
voor hen tenslotte graag iets extra’s. Noem ons gerust het magazijn van de klant. 
En juist omdat we zo’n grote voorraad in huis hebben kunnen klanten ook fl exibeler, 
in kleinere hoeveelheden, inkopen. Van de nood een deugd maken, heet dat. 
Deze nieuwsbrief verschijnt overigens eerder dan u van onze winteredities 
gewend bent. Wellicht is het u al opgevallen. Dat heeft een reden. De winter lijkt 
tegenwoordig steeds eerder haar intrede te doen. Daar kunt u zich niet vroeg 
genoeg op voorbereiden. Dus stel ons op de proef en laat de bestellingen maar 
komen. Zeker weten dat u ze de volgende dag in huis heeft!

René en Peter Lijnema   Boordevol positieve energie! 

positieve bliK vooruit…
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het beste verbeteren
Zijn we uitsluitend dealer geworden 
vanwege de uitstraling en grote 
naam van Varta? Nee, dat zeker niet. 
Integendeel. Het is een merk met een 
goede reputatie. Vooral de breedte  
en de kwaliteit van het assortiment 
spraken ons aan. Varta wil het beste 
steeds verder verbeteren. En dat is  
in hun producten goed terug te zien.  
Denk aan de Varta Blue Dynamic, de  
batterij met overtuigende OEM kwaliteit 
die zich onderscheidt door een hoge  
capaciteit, het buitengewone koudstart-
vermogen en de grote betrouwbaarheid.  
Of aan de Varta Professional Deep  
Cycle en de Varta Deep Cycle AGM  
voor de stroomvoorziening tijdens de 
watersport of op de camping.

Klaar voor de toekomst
Varta werkt er continu aan om de 
eisen van de klant altijd een stap voor 
te zijn. Zo voorspelt Johnson Controls 
dat in 2015 70% van de in Europa 
geproduceerde auto’s zijn voorzien 
van een start-stop systeem. Een 
standaard accu zorgt dan binnen de 

kortst mogelijke tijd voor problemen. 
Voor een betrouwbare werking is een 
accu nodig die bestand is tegen de 
vele starts, die snel lading opneemt en 
elektrische verbruikers voedt wanneer 
de motor niet draait. Met de Varta Start-
Stop-Plus-Batterij met AGM-technologie 
(Absorbent Glass Mat) en de Varta 
Start-Stop-Batterij met EFB-technologie 
(Enhanced Flooded Battery) heeft  
Varta batterijen ontwikkeld die slim op 
de toekomst inspelen. 

Peter Lijnema: “Ook op dat vlak is 
Varta voor ons uiteraard een mooie 
samenwerkingspartner. Het zorgt ervoor 
dat wij die nieuwe en hoogwaardige 
batterijen straks razendsnel aan de 
vervangingsmarkt kunnen leveren.  
In de huidige economische context kun 
je dergelijke producten beter dicht bij 
huis laten vervaardigen, dan dat je ze 
van ver haalt. Ook gaat Varta een deel 
van onze private labels produceren.  
De kwaliteit van de producten zal 
daardoor naar een nog hoger niveau 
worden getild. Voor onze klanten 
verandert er niets. Wat goed is, blijft 
goed. Het assortiment wordt alleen 
uitgebreid. Dus kunnen we nóg meer 
leveren.”

Hoe kouder het wordt, hoe langzamer de chemische reacties in een accu verlopen.  
De ideale buitentemperatuur voor een accu is circa 18-20°. Met elke graad Celcius daaronder 
verliest de accu maar liefst 1% aan startcapaciteit. Mochten u of uw klanten de komende 
periode in de problemen komen, dan staan wij gegarandeerd voor u klaar. Sterker, ons  
magazijn is al helemaal gereed voor de winter. Gewoon omdat we de hele voorraad in één  
keer aanschaffen en ook in één keer laten binnenkomen. Backorders kennen we niet.  
Houden we ook niet van. Dat maakt ons uniek. Al la minute kunnen we leveren, goed en snel. 
Vijftig accu’s tegelijk uitgeleverd? Geen enkel probleem. In de koude wintermaanden voorzien  
we zelfs onze concurrentie van accu’s. Dat zegt genoeg. U roept maar en wij hebben ze.  
Meer dan voldoende! 

Wie gaat er met gladde banden richting de wintersport? Niemand natuurlijk. Tenminste, dat 
mogen we aannemen. Ook wat betreft accu’s is voorkomen logischerwijs beter dan genezen. 
Testen dus, nog voordat de buitentemperatuur gaat zakken. Lijnema kan u uitgebreid  
informeren over zowel professionele accutesters als over de aantrekkelijk geprijsde accu- 
testers voor consumentengebruik. 

Klaar voor De Kou?
WiNter iN aaNtocht

De afgelopen jaren waren de winters lang en streng. Periodes van extreme  

weersomstandigheden die al in een vroeg stadium begonnen. En juist in de winter  

moet de accu, het ‘hart’ van de auto, de meeste energie leveren. Met minder vermogen,  

ook dat nog. Beschikt uw accu straks over voldoende reserves? Bij Lijnema in elk  

geval aan reserves geen gebrek!



over lijNema gesproKeN

Eigenlijk heet het bedrijf Batterij en Accu Totaal. 
Maar de meesten kennen Fred Makkinga beter 
als de Accudokter. Getooid in een witte doktersjas 
en een knalgele ambulance als bedrijfswagen 
worden vanuit Groningen 99% van alle accu’s, 
batterijen en laders geleverd. Een concurrent van 
Lijnema? Integendeel, zegt Makkinga.

“Een tijd geleden was ik in een witte jas bezig met 
het zuren van accu’s. Een klant, die op dat moment 
binnenkwam, vroeg mij lachend of hij bij de accudokter 
terecht was gekomen. Niet veel later maakte iemand 
anders dezelfde opmerking. Dat moet ik erin houden, 
dacht ik. Sindsdien loop ik standaard in zo’n witte jas 
en noem ik de openingstijden gewoon spreekuren. 
We zijn een tweemansbedrijf dat allerhande accu’s 

en batterijen levert en reviseert. Van horlogebatterijen 
tot heftruckaccu’s en alles wat daar tussen zit. Sinds 
een jaar of vijf werken we nauw samen met Lijnema. 
Die samenwerking is ontstaan uit onvrede met de 
vorige loodacculeverancier. Gedoe over de garantie van 
kapotte accu’s. Dat is bij Lijnema wel anders. Kapot is 
voor hen kapot. Dan krijg je het vergoed, zonder gezeur. 
‘Het zijn prima jongens, die jongens van Lijnema’, zeg 
ik altijd. Daarmee is niets te veel gezegd. En ik kan het 
weten, ze komen hier vrijwel dagelijks. Ons assortiment 
wordt door hen voor 100% aangevuld. En wij leveren 
aan hen wat zij niet kunnen leveren op het gebied van 
accu’s en batterijen. Als je belt weet je zeker dat je 
direct een gedegen antwoord krijgt. De deskundigheid 
en de passie voor het vak zijn enorm in Roodeschool. 
Of ik Lijnema zie als een concurrent? Absoluut niet! 

We werken gewoon heel prettig samen. Zij zijn als 
bedrijf bovendien vele malen groter dan de Accudokter. 
Wat zij qua aantallen doen in bijvoorbeeld loodaccu’s, 
daarvan doen wij maar een schijntje. Loodaccu’s is hun 
core-business, bij ons is het maar een klein onderdeel 
van het totaal. Het is een betrouwbare leverancier die 
bijna alles wat we nodig hebben op voorraad heeft.”

www.accudokter.nl

johan Wulffraat
lijnema’s nieuwste gezicht…

Johan Wulffraat is Lijnema’s nieuwste aanwinst. 
Als magazijnmedewerker is hij voor klanten de 
belangrijke man achter de schermen. Wie is hij? 
En hoe heeft hij de eerste maanden ervaren?

“Ik ben opgegroeid in Rotterdam. Op mijn twintigste 
verhuisde ik naar het Noorden. Hoewel de Rotterdamse 
tongval is gebleven, ben ik me na 22 jaar steeds meer 
Groninger gaan voelen. Voordat ik bij Lijnema aan 
de slag ging, was ik werkzaam bij Friesland Foods in 
Bedum. Toen ik via via hoorde dat Lijnema iemand 
zocht voor het magazijn had ik daar wel oren naar. 
Op dat moment was ik namelijk bezig met een cursus 
magazijnmedewerker. Heb in Roodeschool een prima 
gesprek gehad. Het klikte en binnen een week was 
het beklonken. De eerste vijf maanden zijn uitstekend 
bevallen. Het is een totaal ander bedrijf dan ik gewend 
was. Van de zuivel naar de accu’s, dat is nogal een 

verschil. Maar de voornaamste verandering was voor 
mij toch de grootte van de organisatie. Lijnema is een 
klein en gemoedelijk bedrijf. Met vijf medewerkers 
die allemaal wat voor elkaar over hebben. Waar nodig 
helpen we elkaar. Een cultuur waarin ik me prettig 
voel. Ik ben verantwoordelijk voor de activiteiten 
in het magazijn. Zet dagelijks de orders klaar voor 
klanten, zodat ze de volgende dag op de plek van 
bestemming zijn. Daarnaast los ik de vrachtwagens die 
nieuwe voorraden komen brengen, om de producten 
vervolgens op de juiste plek in het magazijn te zetten. 
Dat zo’n klein bedrijf het zo druk kan hebben, daarover 
heb ik me in de beginfase vaak verwonderd. Ik was 
me blijkbaar nog onvoldoende bewust van de reputatie 
van Lijnema. De uitdaging voor de komende periode? 
Ik wil nog meer bijleren over accu’s en aanverwante 
producten. De verscheidenheid is enorm. Mijn oren en 
ogen zal ik dan ook continu wijd open houden.”

Fred makkinga 
de ‘accudokter’ van groningen!



Nu al oNmisbaar!
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Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder 
schriftelijke toestemming van Accuservice Lijnema BV.

Een gigaklus, noemden we de ontwikkeling van de 
Lijnema-catalogus in de vorige Accueel. Maar onze 
toewijding en inzet zijn beloond. En hoe! Het is een 
fris ogend en meer dan compleet productoverzicht 
geworden. De catalogus is inmiddels onder al onze 
relaties verspreid. 

Bij veruit de meeste klanten wordt al uitstekend 
met de Lijnema-catalogus gewerkt. De reacties zijn 
uitsluitend positief. Wat opvalt is de verbazing over 
onze grote verscheidenheid aan producten. Van 
accukabels tot klemmen en van ontluchtingssets en 
zekeringen tot startboosters. ‘Nooit geweten dat jullie 
dat hadden.’ Natuurlijk hebben we dat. Niet zomaar 
zijn we het meest complete accubedrijf van Noord-

Nederland. Alleen is alles nu beter en overzichtelijker 
gedocumenteerd. De voordelen daarvan zijn nu 
al, met name op de afdeling Accessoires, duidelijk 
merkbaar. 

Bij een aantal opdrachtgevers is echter alles nog  
bij het oude gebleven. Het productoverzicht is 
ontvangen, maar ligt soms nog ongebruikt ergens in 
het bedrijf. Dat is jammer. Of beter: een gemiste kans.  
De Lijnema-catalogus maakt dat klanten eenvoudiger 
vinden wat ze zoeken. Bestellen doen ze doorgaans 
simpelweg op bestelnummer. Wel zo efficiënt, voor 
ons en voor de klant zelf. Kortom, zorg ervoor dat  
u het productoverzicht altijd bij de hand hebt.  
Kleine moeite, groot plezier!

lijNema 
oNliNeDe lijNema-catalogus

Op www.lijnema.nl kunt u de complete Lijnema-catalogus aanvragen!

ouDe accu’s?  

Wij haleN ze op!
Bij aflevering van een nieuwe voorraad neemt onze besteldienst 

uw oude, lege accu’s graag mee naar Roodeschool. U weet dan zeker 

dat ze in goede handen zijn. We zijn tenslotte het enige accubedrijf 

dat daarvoor over de vereiste papieren beschikt. Na ontvangst van de 

begeleidingsdocumenten heeft u vrijwaarding voor uw afvalstromen.  

De verantwoording ligt dan bij ons. Gewoon doen dus!

U heeft vast onze website  

www.lijnema.nl al eens bekeken. 

Nog niet? Dan moet u dat zeker 

eens doen. U leest er meer over 

onze achtergrond en over onze 

producten en diensten. En over  

de laatste nieuwtjes natuurlijk. 

Over een beurs bijvoorbeeld.  

We houden de site continu up-to-

date. Dus u hoeft niets te missen. 

Zelfs onze catalogus staat online. 

Ook handig! 


