
Reactie Vereniging Opel Dealers Nederland 
 
Vaak verwijst de Opel dealer waar Opel rijders aankloppen over OnStar, naar Opel Nederland. En 
Opel Nederland verwijst weer terug naar de dealer. Hoe zit dat? 
Dat Opel Nederland betreffende Opelrijders weer terug naar de Opeldealers verwijst is uiteraard 
zinloos. Opel Nederland heeft de berijders via diverse kanalen geïnformeerd dat de OnStar-
abonnementen op hun initiatief worden beëdigd en er geen technisch alternatief is om soortgelijke 
diensten met de in hun auto aanwezige OnStar hardware faciliteren. Opeldealers zelf kunnen dat 
dus ook helaas niets oplossen en heeft terugverwijzen geen enkele zin. Opel Nederland moet daar 
heel duidelijk in zijn zodat de Opelrijders niet zinloos van het kastje naar de muur worden gestuurd.  
  
Opel Nederland deelt vouchers uit van 150 euro aan sommige Opel rijders die belden met een 
klacht over OnStar. Wisten jullie dat en wat vinden jullie hiervan? 
Hier zijn we formeel niet over geïnformeerd. In de kern is Opel hier niet toe verplicht en doen ze dit 
dus als een soort van coulance bij sommige Opelrijders.  
Als dealers vinden we dit een mooie geste waarbij we wel van mening zijn dat zo’n voucher dan ook 
aan alle voormalige Opel OnStar-abonnees moet toekomen.    
  
Weten jullie of er al Opel dealers zijn waar juristen (namens bijvoorbeeld een 
rechtsbijstandsverzekering) zich hebben gemeld? 
Tot dusver hebben we daar een enkel bericht over ontvangen en zullen we aan alle Opel-dealers 
gaan vragen dit aan ons te melden wanneer dat het geval is.  
  
ANWB roept Opel-rijders nu op naar de geschillencommissie Voertuigen te stappen, dan dus een 
zaak te beginnen tegen hun dealer. Ze gaan zelf ook twee Opel-rijders hierin begeleiden. Wat is 
jullie reactie hierop? 
Het is natuurlijk ieder zijn goed recht om dat te doen wanneer die denkt dat er van onrecht sprake 
is. Als dealers zijn we echter contractueel “doorgeefluik” van de producten, diensten en dito 
voorwaarden die Opel Nederland aanbied en wikkelen daarbij namens Opel Nederland ook de 
garantieaanspraken af conform de voorwaarden en condities die Opel Nederland daarvoor ook met 
ons heeft afgesproken. In geval er aanspraken inzake de beëindiging van OnStar aan de Opel-dealers 
worden voorgelegd zullen wij die dan weer een-op-een voorleggen aan Opel Nederland. Mocht Opel 
daarvoor een oplossing bieden dan zullen ze daar afspraken met de dealers over gaan maken die wij 
dan tot uitvoering zullen brengen.   
  
Tot slot: je vertelde Kassa eerder dat jullie zelf een Opel auto uit elkaar hadden gehaald, om te 
kijken of er een alternatief was. Bedoelde je daarmee dat jullie bij een auto met Onstar hebben 
gekeken of OpelConnect daarin werkt? We hebben al eerder aan een tweetal technische 
Opelcollega’s gevraagd te onderzoeken of de bestaande OnStar-apparatuur kan worden 
omgebouwd om OpelConnect te faciliteren. Dit is, ook conform de opgave van Opel Nederland, 
technisch beslist niet haalbaar.   

 
 
 
 


