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SternPoint opent vier nieuwe vestigingen 
 
Stern Groep N.V., beursgenoteerde Nederlandse marktleider in automotive retail en services, maakt bekend 
dat het onder de naam SternPoint vier nieuwe vestigingen opent voor schadeherstel en eenvoudige 
onderhoudswerkzaamheden.   
 
Aantal SternPoint vestigingen naar 16 
Op 1 mei 2017 openen nieuwe vestigingen in Harderwijk en ’s-Hertogenbosch. Een maand later openen de 
SternPoint vestigingen in Amstelveen en Lelystad. Met de eigenaren van de betreffende bedrijfspanden zijn 
huurovereenkomsten getekend. Momenteel worden de panden geschikt gemaakt voor (merk erkend) 
autoschadeherstel en andere werkzaamheden, waaronder eenvoudige onderhoudswerkzaamheden, het 
monteren van trekhaken, ruit reparatie en vervanging, bedrijfswagen bestickering, montage van glasfolie en het 
wisselen van wielen en banden.  
 
Met de reeds bestaande 12 vestigingen (voorheen opererend onder de naam SternSchade) komt het totaal aantal 
SternPoints nu op 16 en is een belangrijke eerste stap gezet in het realiseren van het beoogde landelijk dekkende 
netwerk van circa 25 vestigingen. Naar verwachting zullen binnenkort nog eens twee vestigingen worden 
aangesloten. Om het netwerk te completeren worden vervolgens nog enkele vestigingen gezocht in het noorden, 
oosten en zuiden van Nederland. 
 
 
Over SternPoint 
SternPoint (voorheen SternSchade) telt op dit moment 12 vestigingen en is actief in Amsterdam (3x), Bunnik, 
Geldrop, Heemstede, Houten, Nijkerk, Purmerend, Rotterdam, Wateringen en Wormerveer. In 2016 werden door 
203 schadeprofessionals in totaal 22.937 schades afgehandeld. SternPoint is door meerdere autofabrikanten 
gecertificeerd voor zogenaamd merk-erkend schadeherstel en richt zich op het repareren van schades voor 
verzekeraars en geselecteerde leasemaatschappijen. Daarnaast repareert SternPoint schades aan auto’s met een 
SternPolis of een van de andere financiële mobiliteitsproducten van Stern.  
 
 
 
 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met H.H. van der 
Kwast (Stern Groep), T (020) 613 60 28 
 
 
Profiel Stern Groep N.V. 
Stern is een groot Nederlands mobiliteitsconcern dat sinds 2000 is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Sindsdien is de voorgenomen aanzienlijke 
groei gerealiseerd in de belangrijkste autodichte regio’s van het land: Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. Het netwerk telt meer 
dan 100 vestigingen met circa 2.200 werknemers, die samen een netto jaaromzet (exclusief BPM) realiseren van meer dan € 1 miljard. Stern zal 
haar groeistrategie de komende jaren voortzetten. 
Stern gelooft in individuele mobiliteit, duurzaamheid en diversiteit. Daarom wordt een groot aantal automerken en aanvullende 
mobiliteitsdiensten aangeboden. Voor mensen die een ander vervoermiddel dan de auto prefereren, biedt Stern via Mango Mobility ook 
elektrische 2, 3 en 4 wiel oplossingen voor vervoer tot 45 kilometer per uur. 
Met Stern Mobility Solutions is Stern actief met diensten zoals leasing (SternLease), verhuur (SternRent), wagenparkbeheer (SternPartners), 
verzekering (SternPolis), financiering (SternCredit) en verlengde garantie (SternGarant). Stern Mobility Solutions beheert meer dan 13.000 
voertuigen en ruim 60.000 contracten. 
De divisie Stern Car Services biedt met een groeiend netwerk van momenteel 19 vestigingen services op het gebied van (merk erkend) 
schadeherstel, universele aftersales en de in- en uitgifte van huurauto’s (SternPoint).  
Dealergroep Stern vertegenwoordigt in vijf clusters meerdere vooraanstaande merken als 1) Mercedes-Benz, 2) Renault en Nissan, 3) Ford, 4) 
Volvo, Land Rover en Fiat en 5) Volkswagen, Audi, Kia en Opel. Dealergroep Stern beschikt in totaal over circa 85 vestigingen. 
 

 
 


