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Nog een donker jaar, maar het einde is in 
zicht.
Het nieuwe jaar begint Nederland in lockdown, maar in de eerste week van januari start ook 
het vaccineren. In de tweede week kondigt het kabinet aan dat de lockdown wordt verlengd 
tot begin februari en eind januari wordt de avondklok ingevoerd. 

Bizarre tijden maar gelukkig blijft alsnog de wasstraat geopend. Januari was een natte en 
sombere maand, dit zien wij ook terug in de wassingen. Gelukkig maakt de deze donkere 
maand plaats voor een maand vol records. 

Drukste dag ooit 

7 februari wordt Nederland bedekt met 
een witte deken. Waar sneeuw is, is 
pekel. We schieten tijdens de sneeuwval 
een persbericht die uiteindelijk de grote 
media bereikt.  Het gevolg is dat er 
recordwassingen plaatsvinden. Bij bijna 
iedere vestiging wordt het dag record 
verbroken.  Een mooi moment, waar 
iedereen enthousiast van wordt.  

Artikel van RTV Utrecht over BOB 
Autowas 

Nieuwe machine in Gouda 
In het maart is Gouda goed op de 
schop gegaan. De DICO machine is 
vervangen door een HOLZ machine. 
Het was een record op het gebied van 
snelheid. Binnen een week was 
Gouda weer volledig operationeel. 
Door deze upgrade kan Gouda meer 
kapaciteit aan en is de kwaliteit 
verbeterd. Op ten duur worden ook 
de wasboxen ingeruild voor een 
groter stofzuigplein.  
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Proteqt 
Sinds een paar maanden is bij iedere 
wasstraat het nieuwste wasprogramma 
Proteqt geinstalleerd. De wasprogramma’s 
zijn nu als volgt: Goed – Beter – Best – 
Proteqt. Door het toevoegen van 2-
componenten wax krijgt de consument een 
diepere glans en bescherming tegen 
weersinvloeden. Zo geniet de consument nog 
langer van een frisse auto. 
 
Rondom Proteqt worden momenteel veel campagnes ingezet om ervoor te zorgen dat 
Proteqt het meest gekozen programma wordt. Er zijn momenteel samenwerkingen met 
Social Deal, ING Rentepunten en vanaf september ook met de Postcodeloterij.  
 

Reclycling jerrycans & stoppen met ruitenwisserhoesjes 
 
Omdat wij bij BOB Autowas streven voor een duurzaam bedrijf hebben we afgelopen 
halfjaar nieuwe initiatieven geïmplementeerd. Zo worden de jerrycans, die gebruikt worden 
voor de shampoos, vanaf heden 100% gerecycled. De cans worden opgehaald, gereinigd, 
versnipperd en omgesmolten tot nieuwe jerrycans.  
 
Daarnaast is er ook besloten om te stoppen met de ruitenwisserhoesjes. De wasmachines 
van BOB Autowas zijn inmiddels zo geavanceerd dat bescherming niet meer nodig is. Zo 
besparen wij nog meer plastic! 
 

Juni & Juli mooie resultaten 
Het land ging weer een beetje open, we konden ook meer naar buiten getreden. Ook zat het 
weer mee, iets wat in mei totaal niet het geval was. Dit heeft gezorgd voor een flink aantal 
wassingen.  


