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Trends in Automotive



3 Megatrends die het ‘concept’ van mobiliteit doen veranderen



De auto-industrie ondergaat ingrijpende veranderingen

Directe 
verkoop

EV en AV Sharing
economy

Cloud-based 
technologie

Auto 
abonnement



• Randstedelijke Urbanisatie

• ‘Everything as a Service’

• Van bezit naar gebruik

• Flexibiliteit

• Betere informatievoorziening vergroot 
de macht van de consument

• Een sturenden (Europese) overheid

• Verkleinen ecologische voetafdruk

Samenvatting veranderende 
vraag naar mobiliteit
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Overzicht veranderende 
mobiliteitsaanbod

• Nieuwe technologieën en connectiviteit 

• Deelauto’s/voertuigen en het delen van ritjes
 
• Integratie van diverse vervoermiddelen en 

diensten (MaaS), maar ook fysieke 
infrastructuur (o.a. Smart Cities) 

• Nieuwe voertuigen en vormen van transport

• Nieuwe aandrijflijnen (in het kader van de 
energietransitie)

• Ontstaan van vraag naar domein 
overstijgende oplossingen (e.g. mobiliteit & 
energie voor EV’s)



Over imove



Car subscription as-a-Service.
It’s not a car. It’s a lifestyle.



Het succes van imove is te danken aan het 
zelfontwikkelde technische platform met 
datagestuurde besluitvorming als kern. Het 
platform maximaliseert de chargeability van 
de vloot, onboard nieuwe klanten digitaal en 
biedt de gebruiker meer dan 100 
verschillende rapporten. Het 
technologieplatform van imove is 
ontwikkeld om vanaf inceptie inzetbaar te 
zijn als white label en vormt momenteel de 
basis van het succes van verschillende 
grote, wereldwijde spelers die actief zijn in 
de auto abonnementen markt.

Van post-it notes tot go-live

De Noorse autogroep Frydenbø Bil AS en 
het Noorse startup-lab NEW & Company AS 
startten een gezamenlijk innovatieproject. 
De visie was om het huidige automotive 
businessmodel te verbeteren en de 
klantbehoeften van morgen op te lossen, 
waaronder een groeiende vraag naar 
duurzame en flexibele gebruiksmodellen. 
Als gevolg hiervan werd imove in augustus 
2018 geboren.

2018
De geboorte van een tech bedrijf

2019

imove heeft onlangs een kapitaalronde van 
22,3 miljoen EUR opgehaald. De ronde werd 
geleid door de toonaangevende Europese 
automarktplaats AutoScout24, gevolgd 
door verschillende VC's en een autofonds. 
Samen met AutoScout24 breidt imove 
pan-Europees uit en bouwt het een 
marktplaats voor 
auto-abonnementsdiensten op, als extra 
distributiekanaal voor de white 
label-partners van imove en andere 
aanbieders van auto-abonnementen, te 
beginnen met zeven Europese markten in 
2022.

Het wereldtoneel betreden

2021



Flexibiliteit, transparantie en een 
naadloze ervaring

imove is onze eigen 
auto-abonnementsservice 
gebouwd op een 100% elektrisch 
wagenpark. 

De service is een innovatie-drone 
voor het experimenteren met de 
waardepropositie, het bouwen 
van nieuwe technische 
componenten, het opdoen van 
praktische ervaring en het 
bouwen van het ecosysteem om 
het winstgevend opschalen van 
auto-abonnementsservices 
mogelijk te maken.

Wisselen van auto

Onbeperkt rijden

Winterbanden

Verzekering, onderhoud en pechhulp

Geen BKR registratie

Everyday magic

Maandelijks opzegbaar

100% elektrische auto

Abonnementen voldoen 
aan de vraag van klanten

Inbegrepen in de service:



Het IT-platform van imove biedt een 
white label-oplossing voor OEM's, 
importeurs, dealerholdings, 
leasemaatschappijen, 
autoverhuurbedrijven en zelfs ook 
non-automotive spelers die een 
abonnementen dienst willen 
lanceren en runnen.

Door onze datagestuurde 
technologie en ervaring maken we 
succes mogelijk met 
auto-abonnementen.

Distributie l Technology l Business 
Services

imove: Car subscription
-as-a-Service (CaaS)



Digitale 
distributie

Operationele 
kosten te 

hoog

Korte 
termijn 
klanten

Het opschalen van auto 
abonnementen diensten 
kan uitdagend zijn

Wij hebben de oplossing.

Bezettings
graad vloot

Concurrerent 
business 

model

Financiering

Markt is 
niet klaar

Pricing

Afschrijving 
is te riskant

Auto 
abonnementen 

zijn te duur

Auto 
sourcing



Flexibiliteit, transparantie en een 
naadloze ervaring.

Een overzicht van de 
klanten op ons platform

100% elektrisch auto 
abonnement (eigen dienst)

Digital Marketplace

AUTOLEIE



100

700

1500

2019 2020 2021

Aantal voertuigen op het imove 
platform tegen het einde v.h. jaar

Er worden nu meer dan 1500 voertuigen van verschillende 
aanbieders gemanaged via het imove platform



Grootste Scandinavische 
CaaS speler

Leidende CaaS speler met 
wereldwijde aanwezigheid

Betreedt het Europese podium

2018 -2021 2023-20242022

• Toonaangevende externe provider 
voor spelers met auto 
abonnementen in Scandinavië

• Winnaar van verschillende 
onderscheidingen

• Verschillende grote spelers op het gebied 
van auto abonnementen worden 
aangesloten

• Samen met AutoScout24 is de auto 
abonnementen marktplaats gelanceerd 
door heel EU

• Voorkeurs CaaS aanbieder in Europa 
voor grote en middelgrote 
auto-abonnementen spelers

• Verschillende wereldwijde spelers

• Toonaangevende marktplaatsen in EU 
zijn powered bij imove

1 500+ voertuigen 10 000+ voertuigen 100 000+ voertuigen

De ambitie van imove is groot



Implicaties voor leveranciers van 
onderhoud, reparatie en herstel



B2B2C

Who owns the cars?

OEM / 
Fabrikant

Verzekeraar

Financiele 
instelling

Dealer

Schade 
hersteller

CaaS aanbieder/ 
Abonnementen 
platform

Who owns the 
cars?

Who owns the cars?

Corporatie
s
MKB
ZZP

Private 
klanten

Who owns the cars?Werknemers

auto’s

verzekering

€€€

onderhoud

schadeherstel

auto 
abonnement

Veranderende waardeketen en van een B2C naar B2B2C markt
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Digitale 
sleutel

Afschrijving
creditkaart

Taak voor 
partner

Taak voor 
partner

Digitale 
sleutel

30%

60%
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Taak voor 
partner

Digital 
operations

Transacties Operationele events

Volledig gedigitaliseerd 
bedrijfsmodel
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Partners zijn essentieel 
om de vloot draaiende 
te houden



Veranderingen voor leveranciers van 
onderhoud, reparatie en herstel

B2C naar B2B2C
• Nieuwe klantinteracties
• Betalende klanten zijn de fleetowners ipv eindgebruikers 

Data / Telematica in de auto’s
• Verzekeraars: UBI = impact op underwriting en claims
• Reparatie en onderhoud: Predictive maintenance

Digitalisering / efficiëntie
• Vergt integratie in systemen (interacties via back-end 

platform zoals imove)
• Flexibiliteit en wendbaarheid

Groot aandeel EV’s in car subscription
• Reparatie en onderhoud: Minder onderhoud nodig
• Reparatie en onderhoud: Geavanceerdere auto’s met 

ADAS. Minder schades, maar duurder en complexer

Nieuwe businessmodellen
• Bieden van additionele services



Bedankt voor uw aandacht!


