Factsheet AutoMeter
AutoMotive Dashboard - AutoMeter
De online web applicatie AutoMotive Dashboard – AutoMeter biedt u dagelijks of, afhankelijk van
uw abonnement, elke 10 dagen, statistische rapportages en grafieken over de automotive markt in
Nederland van nieuwe of gebruikte verkopen van diverse voertuigsoorten. De gegevens zijn
gebaseerd op de registratie van deze voertuigen in het RDW kentekenregister.
U kunt actuele of historische rapporten in diverse formaten (zoals PDF, CSV en Excel) downloaden,
printen of op uw scherm bekijken. Hiervoor kunt een abonnement afsluiten op een van de twee
beschikbare varianten van AutoMeter, voor verkoopcijfers van nieuwe of gebruikt geregistreerde
voertuigen, of voor beide markten:

 AMD AutoMeter Premium (dagelijkse update)
 AMD AutoMeter Basis (update 3x per maand)

Hierbij kunt u een keuze maken uit de rapportages over één of meer voertuigsoorten:

Auto’s

Tweewielers

Getrokken voertuigen

Personenauto’s
Bestelwagens
Vrachtwagens

Motorfietsen
Brom- en Snorfietsen
Brommobielen (4-wielen)
Speciale voertuigen (quads,
trikes, fun-buggies, etc).

Caravans
Aanhangwagens (Licht, ≤ 3.5 ton)
Trailers (Zwaar, > 3.5 ton)

In elk rapport worden de verkoopcijfers per merk uitgesplitst, waarbij u binnen een merk kunt
downdrillen naar modelniveau. Afhankelijk van de variant worden de cijfers uitgesplitst naar dag,
jaar, maand (huidig en vorig jaar) en saleskanaal (privé, zakelijk, lease, voertuigbranche voor
verkoop nieuw en BtC, BtB en CtC voor occasion verkopen). Rapportindelingen gebaseerd op de in
uw organisatie toegepaste marktindeling in concurrentiesegmenten zijn mogelijk.
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Tarieven
Een abonnement op de dagelijkse geactualiseerde Premium of 10-daagse Basis variant kunt u voor
het onderstaande jaartarief afsluiten.

Rapporten/jaartarief AMD AutoMeter
Starttarief
Rapport Personenauto – verkoop nieuw
Rapport Personenauto – verkoop gebruikt
Per rapport <alle overige voertuigsoorten> - verkoop nieuw
Per rapport <alle overige voertuigsoorten> - verkoop gebruikt
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AutoMeter
Premium

AutoMeter
Basis

€ 2.115,+ € 500,+ € 500,+ € 300,+ € 300,-

€ 215,+ € 50,+ € 50,+ € 30,+ € 30,-
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Meer weten ?
Voor meer informatie over AMD AutoMeter of als u andere vragen hebt kunt u contact opnemen
met het Klant Contact Centrum (KCC) van RDC. U kunt hen bereiken via telefoonnummer 0900 –
2700700 of via een email naar kcc@rdc.nl . Zij zullen uw vraag registreren en u eventueel in contact
brengen met een specialist (applicatiebeheerder, productmanager of accountmanager).
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