
 

 

 
 
 

 

Corrie Beerten Schadeherstel 

 

Corrie groeide op in een ondernemersgezin met ‘technisch’ bloed. Wat zijn vader zag, dat maakte 

hij en die genen zijn zonder meer doorgegeven aan alle kinderen. Zijn carrière begon bij Bruggink 

in Borculo waar hij het vak van schadeherstel leerde. Het zat hem in het bloed. Als jonge jongen al 

kocht hij via de Telegraaf schadeauto’s op, zaagde desnoods het dak eraf, knapte hem weer 

helemaal op en verkocht de auto. Maar het kon niet uitblijven, ook Corrie koos uiteindelijk voor het 

eigen ondernemerschap. In 1984 begon hij samen met  één van zijn broers Gebr. Beerten 

Autoschade. Dit groeide uit tot een onderneming met zo’n tien medewerkers, te groot voor de 

doener Corrie. En dus vertrok hij en richtte in 1999 “C. Beerten Uitdeuken zonder spuiten” op. Hij 

was inmiddels specialist in het zonder spuiten verhelpen van kleine schades in de vorm van deukjes 

(restylen) en liet zich overal in de Achterhoek inhuren. Het idee was innovatief en er was veel 

vraag naar. Maar ergens begon het te kriebelen, hij wilde weer vaste grond onder de voeten. In 

2005 begon hij een dag in de week op locatie in Borculo met kleinschalige reparaties en 

langzamerhand verruilde hij het nomadebestaan voor een vast verblijf op de nieuwe locatie. In 

2012 werd de bedrijfsnaam gewijzigd in Corrie Beerten Schadeherstel. Zijn vrouw Yvonne doet de 

administratie en assisteert in de werkplaats, een part timer helpt drie dagen in de week met het 

schadewerk. Verder groeien wil hij niet. 

 

De grote doorbraak was het jaar 2008, met de hagelbui die het gebied op 22 juni om 15.00 uur trof. 

Vanaf dat moment stond de telefoon niet meer stil. ‘Ik weet nog precies de datum en het tijdstip’, 

begint Corrie. ‘Voordat ik ook maar een idee van de omvang van de schade had die door de 

hagelbui was aangericht, werd ik overstelpt met telefoontjes. Op een gegeven moment stonden er 

10 tallen auto’s voor het pand en moest ik alles en iedereen inschakelen om aan de vraag te kunnen 

voldoen. Dat heeft me achteraf wel aan het denken gezet. Samen met andere Hagelschade-

specialisten in het uitdeuken zonder spuiten hebben we een soort meldpunt opgezet. Zo is een 

netwerk van specialisten ontstaan die elkaar opbellen als er ergens een calamiteit ontstaat. Als 

restyler doe ik ook nog steeds mee aan de “Kleine Deukjes Dagen” van Centraal Beheer (CB). 

Tijdens die dagen mogen alle klanten van CB op een plek drie deukjes aan een restyler aanwijzen 

die dan gratis worden weggewerkt. Natuurlijk zien wij meer dan de klant, maar wij mogen niets 

aanwijzen. Afgelopen keer hebben we met 50 collega ZP’ers  6000 deukjes weggewerkt in 2 dagen 

tijd.’ 

 

Het uitdeuken zonder spuiten is een techniek die uit Amerika is overgewaaid. Voordelen zijn onder 

meer dat je nooit kleurverschil in lak kunt krijgen en de reparatietijd een stuk korter is. Het luistert 

echter nauw, want bij een verkeerde beweging zit er een nieuwe deuk. Uitdeuken zonder spuiten 

gaat uit van het wegmasseren van de deuk vanaf de onderzijde van het plaatmateriaal. Je moet het 

vak volgens Corrie echt in de vingers hebben om het juiste resultaat te verkrijgen. Inmiddels 

herstelt hij ook weer schades door middel van plamuur en lak. Zijn kennis van de techniek van het 

uitdeuken echter zorgt voor een minimaal gebruik van plamuur, maximaal een laag van 0,5 tot 1 

mm. Daaroverheen wordt lak op waterbasis gespoten. De kleur wordt exact verkregen via een 

spectrometer en een computergestuurde mengmachine die de kleurrecepten uitdraait.  



 

De klant met schade krijgt tijdens een kopje koffie uitleg hoe er gerepareerd wordt. In geval van 

een verzekeringsschade helpen we bovendien met het invullen van het schadeformulier. Indien 

nodig regelt Yvonne de afwikkeling met de verzekeraar rechtstreeks, alleen een digitale 

handtekening is voldoende. 

 

Naast het herstellen van deuken, is Corrie ook specialist in lederbewerking, al is die markt niet zo 

groot. Leren bekleding van hedendaagse auto’s en oldtimers vertonen vaak krassen, scheurtjes en 

kleurverschillen. Met behulp van een speciale reparatieset en spuitwerk wordt de bekleding weer 

als nieuw gemaakt.  

 

Naar de toekomst toe ziet Corrie de markt veranderen. Schadeherstel zal zich meer en meer 

beperken tot kleine reparaties. Er zijn nauwelijks nog bedrijven die bijvoorbeeld een richtbank 

hebben staan, die bewerking komt bij moderne auto’s bijna niet meer voor. De hoogte van de 

schadebedragen overtreffen tegenwoordig al snel de dagwaarde bij grotere schades, wat een total 

loss verklaring tot gevolg heeft. Carglass maakt reclame voor klein schadeherstel, precies! Dit doet 

Corrie al 10 jaar, het komt nu op TV onder de aandacht. Schadeherstel blijft beperkt tot zaken als 

bumper, koplamp, portier en deukjes in de carrosserie. Maar voor een forse voor of achterschade 

draait hij er zijn hand niet voor om. Bovendien worden auto’s meer en meer uit aluminium en 

AHSS-staal vervaardigd. Dat betekent dat de schadehersteller moet investeren in kennis en 

gereedschap. De verwachting is dat lijm- en hybride verbindingstechnieken steeds meer toegepast 

zullen worden. Daarvoor is actuele kennis van materialen, gereedschappen en 

verbindingstechnieken belangrijk. 

Ook is er een ontwikkeling dat merkdealers de schadeafhandeling opeisen en dit bij die bedrijven  

uitbesteden waar zij een relatie mee hebben. Daarnaast dicteren verzekeraars de markt. Maar hij 

wijst ook op het feit dat je met de juiste verzekering keuzevrijheid zonder sancties behoudt. Meer 

informatie daarover is te vinden op: www.jijbepaalt.nl. 

 

Naast autoschadeherstel heeft Corrie de afgelopen jaren nog een tweede bedrijf opgezet met 

betrekking tot bouw en plaatsing van laadpalen voor elektrische auto’s, onder de naam Go Electric. 

Het ontwerp van de paal, evenals de bouw, is van eigen hand en afzet geschiedt hoofdzakelijk in de 

regio. Om het bedrijf echter uit te bouwen, is veel meer mankracht en financiën gevraagd. Voor een 

dergelijke stap is hij niet meer gemotiveerd en inmiddels staat het bedrijf in de etalage. Corrie 

houdt het bij schadeherstel en uitdeuken met en zonder spuiten! 

 

Voor meer informatie: www.beerten.net 
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