
Nederland gaat langzaam open, gelukkig zijn wij geen dag dicht 
geweest 
 
Corona heeft nog steeds de overhand, maar gelukkig gaat er steeds meer open. BOB 
Autowas heeft niet directe hinder ondervonden van de lockdown. Ook is er uitgebreid 
naar een nieuwe provincie en is het nieuwe Shine magazine gepubliceerd. 
 
Midzomer was het redelijk rustig in de wasstraten. Ook mede doordat alle horeca, recreatie 
en andere evenementen weer mochten was de wasstraat vaak niet de eerste keuze qua 
vrijetijdsbesteding. Gelukkig draaide dat bij in september wat in tegenstelling tot augustus 
een fantastische maand was.  
 
Warmtemaand september 
 
“September was een opvallend warme, droge en zonnige nazomermaand. Met in De Bilt een 
gemiddelde temperatuur van 15,9 graden tegen 14,7 graden normaal was september de op 
6 na warmste sinds 1901. Het aantal warme dagen van 20 graden of meer komt uit op 22 
tegen 12 normaal.” (Weer.nl, 2021) 
 
Mede door de warme nazomer, zo ver er een zomer was dit jaar, schoten de wassingen 
omhoog. Dit heeft ervoor gezorgd dat september een van de betere maanden werd van dit 
jaar.  
 
 
BOB Autowas settelt zich in Zeeland.  
 
De Zeeuwen hebben er even op moeten 
wachten, maar nu is het toch zo ver. BOB 
Autowas is nu ook in onze meest westelijke 
provincie Zeeland te vinden. In Vlissingen 
nam BOB Autowas de autowasstraat Van 
der Jagt & Willemse over. En daarmee is de 
opmars van BOB Autowas in Zeeland 
begonnen. 
 
Teamleider Jordy over wasstraten in 
Vlissingen: Er zijn in Vlissingen niet echt veel 
wasstraten. Er zitten een paar kleine wasstraten in de buurt, maar niet uitgebreide 
autowasstraten. Hoe dat komt? Tja, daar komt ie dan weer: ‘ons Zeeuwen bin zuunig, toch’. 
Nou merken we wel dat dat aan het veranderen is. We krijgen steeds meer vaste klanten. Nu 
we BOB Autowas zijn, hebben we ook abonnementen en dat begint ook al goed te lopen. 
Daarbij hebben we ook een actie die de Zeeuwen hier extra zal aanspreken. Het eerste jaar 
kost een maandabonnement maar de helft van de prijs. Voor zo’n twaalf euro kun je dus 
onbeperkt je auto laten wassen. Daar kan zelfs een Zeeuw geen weerstand tegen bieden, 
haha.  
 



 
State of the art wasboxen in Vlissingen 
Naast de wasstraat heeft BOB Autowas ook 
de self-service wasboxen overgenomen van 
Van der Jagt & Willemse. Deze zeer moderne 
wasboxen zijn gevestigd bij een groot 
winkelcentrum vlak bij de andere wasstraat. 
 
 

Betalen met IDEAL terwijl je auto wordt gewassen 
Langzaam worden alle wasstraten voorzien van achteraf betalen. Dit scheelt vooral lange 
wachtrijen voor de kassa. In eerste instantie was het alleen mogelijk om, naast de waspas en 
abonnement, te betalen bij de betaalpalen op het stofzuigplein. Vanaf nu is het ook mogelijk 
om de QR-code op de bon te scannen en direct af te rekenen met iDeal!  
 
Het nieuwe Shine magazine 
Laatste tijd is er hard gewerkt aan het nieuwe Shine magazine. Met veel leuke onderwerpen 
zoals reviews van elektrische motoren en auto’s, interviews met een vaste klant en 
medewerkers en veel meer! Het magazine is nu op te halen bij een van onze 19 vestigingen 
in Nederland!  
 

 
 


