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Overname COZA  APK-Keuringsstation Voerendaal beklonken. 
 
 
In 28 jaar is COZA  Autokeuringen uitgegroeid tot een betrouwbaar en neutraal APK-station. Het 
geniet bekendheid tot ver buiten de regio Parkstad. Per 1 januari 2016 draagt oprichter Con van 
Zandvoort het APK stokje over aan Jos Dautzenberg. 
 
 
In 1987 start de Heerlenaar op 27 jarige leeftijd, in het voormalige tankstation aan de Heerlerweg 
te Voerendaal, een APK-Keuringsstation. Geen garage, maar een onafhankelijk APK-
Keuringsstation. Hoewel de APK-wet dan pas 2 jaar bestaat blijkt deze vorm van onafhankelijk 
keuren zonder reparaties een gouden formule te zijn. 
 
Con is een vak fanaat en dat blijft niet onopgemerkt bij de RDW. Con is al jarenlang adviseur voor 
de RDW op het gebied van de APK. Tevens is hij volwaardig lid bij de RDW in de SO-APK. Dit is 
de Stichting Overleg APK, de plaats waar de keuringseisen ontstaan. Verder is Con de spreekbuis 
van de keurmeesters in Nederland richting RDW  vanuit de ATC, de grootste auto technische club 
van Nederland. Maar ook daar komt in de loop van 2016 een einde aan. Con en zijn partner 
Connie gaan lekker van het leven genieten. Na 28 jaar vind hij het welletjes. Hij heeft de zaak met 
veel liefde en een berg aan gedegen vakkennis opgebouwd. Echter wil hij niet zomaar de deur van 
zijn succesvolle bedrijf achter zich dichttrekken. Con heeft goed gezocht naar een waardige 
opvolger en heeft die gevonden in de persoon van de in Voerendaal geboren en getogen Jos 
Dautzenberg.  Met 25 jaar ervaring als Eerste Monteur/APK keurmeester staat Jos zijn mannetje 
en zet hij het bedrijf op dezelfde succesvolle en vertrouwde wijze voort.  Echter wel in een wat 
nieuwer jasje; COZA  2.0.  Zo zullen de vaste klanten de bekende Back-to-the-future Delorean in 
de wachtruimte moeten gaan missen en zal de showroom een nieuwe entourage krijgen. Uiteraard 
neemt Jos ook de medewerkers over die allen positief achter de overname en hun nieuwe 
werkgever  staan. 
 
COZA keurt sinds het eerste uur volledig neutraal en onafhankelijk. Het keuringsstation staat 
volledig aan de kant van de klant en heeft geen belang bij reparaties die voortvloeien uit een 
mogelijke afkeur. De uitvoering van de APK in Nederland is uniek in Europa. In de ons omringende 
landen wordt de APK uitgevoerd door speciale keuringsinstanties. Het is dus van groot belang dat 
de keuring transparant blijft en dat deze niet geleid wordt door commerciële belangen van 
garagebedrijven. Om de kwaliteit op peil te houden worden APK bedrijven zeer regelmatig bezocht 
door steekproefcontroleurs van de RDW. Zij controleren de APK-keurmeesters middels 
steekproeven of zij hun werk goed uitvoeren. COZA  Autokeuringen  bestaat momenteel uit 4 full 
time medewerkers.  Per jaar worden er meer als 7.000 APK's uitgevoerd.  
Jos is een harde werker en zal de armen uit de mouwen gaan steken. Zijn vrouw Josefine  en 
dochter Fleur staan helemaal achter de overname en zullen Jos bijstaan en steunen waarin zij ook 
maar kunnen.  Wij wensen Jos en de crew van COZA  veel succes ! 
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