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Toen de eerste Kevers als restauratieobject in plaats van materiaal voor het 
autokerkhof werden beschouwd, waren Evert en Wim al aanwezig in de Ne-
derlandstalige VW scène. Ze begonnen 24 jaar geleden met het aanbieden 
van bouwpaketten om speciale auto’s te bouwen op basis van de VW Kever, 
Paruzzi CARS. Veel kits verkochten ze niet, maar vragen over VW onderdelen 
waren er wel, zonder het echt te beseffen begonnen beide ondernemers het 
meest succesvolle bedrijf voor klassieke Volkswagen onderdelen in Europa te 
leiden. Sindsdien is er in Yerseke heel wat veranderd, meer dan 8.000 ver-
schillende onderdelen voor uw VW, zowel import uit de ganse wereld als eigen 
ontwikkeling en productie van onderdelen horen nu tot het dagelijks werk van 
Wim en Evert. 

Paruzzi Catalogus nr°6

Wim de Keyzer, staat in voor de contacten met de klanten. Rechts Evert Poelman, de product 
manager en inkoper voor Paruzzi. Samen vormen zij de ziel van Paruzzi dat staat voor eerlijk-
heid en respect voor de klant. Op de koffie  bij Paruzzi is telkens weer gezellig en interessant.

Evert (links) en Wim (rechts) 
als piepjonge ondernemers 
met één van hun kit car 
producten, ze konden hier 
toch wel de aandacht mee 
trekken, en bouwden zo de 
“nr° 1 European VW Classic 
Supplies Webstore” !

nr°1 Webwinkel in Europa
Wim: “Vandaag is Paruzzi Classic VW Sup-
plies een begrip in zowel Nederland als België. Je 
bezoekt onze webwinkel en je bent gegarandeerd 
geholpen met je zoektocht naar onderdelen voor je 
Kever, Karmann Ghia, type 3, type 4, VW Bus of 
type 181. De laatste maanden werd er flink gewerkt 
aan het uitbreiden van het aanbod voor de derde 
generatie Bus, de zogenaamde T25 of T3 Bus.”
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Iedereen heeft zo wel zijn plek gevonden 
na bijna een kwart eeuw activiteit, je 
hebt specialisten in restauratie, onder-
houd, tuning, motoren. Paruzzi staat 
voor beschikbaarheid, snelle levering, 
correcte afhandeling en ... de meest 
complete webwinkel voor de klassieke 
Volkswagen, de referentie in Europa. 
Iedereen heeft ondertussen begrepen 
dat het goedkoper en makkelijker is om 
online te bestellen, het aanbod is com-
pleet, het wordt aan huis geleverd voor 
4,95 €, geen tijdsverlies, meer tijd om 
van je klassieker te genieten.

Evert: “Ons eerste Grote Keverboek was 
een schot in de roos, iedereen was op 
zoek naar een referentie om onderdelen 
te bestellen, waarin genoeg uitleg was 
voorzien om te begrijpen wat te bestel-
len en hoe te installeren, dat was alweer 
bijna 20 jaar geleden. Vijf jaar geleden 
hebben we het boek compleet herschre-
ven met de webwinkel als de referentie 
in gedachten. Het boek geeft nu een snel 
overzicht van wat er beschikbaar is, de 
webwinkel is de plek waar je uitgebreide 
informatie vindt.”

In april van 2013 is Paruzzi met de zes-
de editie aan de slag gegaan. Meer dan 
7000 producten en 480 pagina aan on-
derdelen zijn er te zien in deze nieuwe 
editie, allemaal producten die Paruzzi 
uit voorraad levert.

nr°1 Webwinkel in Europa

Bouwjaar - en motorherkenning

In deze zesde editie zijn er pagina’s met interessante 
informatie over bouwjaarherkenning, alsook tabellen 
voor het herkennen van het motortype. Deze informa-
tie is nu ook online beschikbaar via een slim gereed-
schap, je brengt je motorcode in of je chassisnummer, 
en Paruzzi toont je type motor en je bouwjaar. Dit zijn 
de links naar deze online dienst:

www.paruzzi.com/nl/motorcode
www.paruzzi.com/nl/chassisnrs
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Backstage Studioshoots
De bekende “select all” autootjes op de web-
site moesten in een nieuw jasje, snel werd 
er gedacht om een speciale fotoshoot te 
organiseren waarbij Paruzzi de zeven type 
VW’s in verschillende posities zou foto-
graferen, in een professionele fotostudio. 
Een geschikte studio zoeken, een studiofo-
tograaf, een autodetaillist om de wagens bij 
aankomst klaar te maken voor de hoge reso-
lutiebeelden, en uiteindelijk de auto’s samen-
brengen op één locatie, op één tijdstip werd 
overgelaten aan het productieteam van Clas-
sicVW. Het voorbereidend werk was klaar na 
twee weken, maar toch zijn er altijd zaken die 
je niet onder controle hebt.

De Kever die initieel in de planning stond, 
had de nacht ervoor een paal geramd en was 
dus niet echt meer het fotomodel dat ver-
wacht werd. De T3 Bus stond in Brussel, de 
eigenaar vertrok net dat weekend op vakan-
tie, het vinden van een geschikte transpor-
teur is niet altijd even makkelijk. Uiteindelijk 
gaat het om klassieke wagens die moeilijk te 
verzekeren zijn voor zo’n transport.

Een telefoontje aan Raoul’ s VW Hallen, 
Raoul herschikte zijn agenda van die week 
en stond om acht uur ‘s morgens in Brus-
sel, en reed richting Brugge met de T3. De 
Kever was een ander probleem, maar na een 
aantal telefoontjes op zoek naar een origi-
nele Kever waren Bert en Luc Van Elst be-
reid om met de Fastback en hun 1303LS op 
de trailer richting Brugge te rijden. Of je nu 
met één of twee auto’s rijdt, rijden moet je 
toch zei Luc spontaan. Geweldig toch.

Om volledig te zijn, en om iedereen te be-
danken om mee te werken aan dit leuk 
project, willen we de eigenaars van deze 
prachtige VW’s in de spotlight zetten: Marc 
Blommaert (Karmann Ghia),  Philippe Jac-
ques (T3 Bus), Bert Van Elst (VW 1303LS), 
Luc Van Elst (VW type 3 Fastback), Frede-
ric Peeters (Panoramabus), Filip Van Kerre-
broeck - Cabbie (Spijlbus), Kris De Mulder 
(type 181).

De T3 Bus van Philippe Jacques klaar voor de shoot. Op het nippertje was het, Raoul 
maakte het mogelijk om deze T3 in Brugge te zien.

Studiofotograaf Kevin met de eigenaar van de T2 Bus, FastFred. Fred maakte tijd vrij 
in zijn drukke agenda, o.a.  met Ninove en EBI, om mee te werken aan dit project.

Luc en zoon Bert Van Elst, altijd even vriendelijk en bereid om te helpen, de 1303LS 
Kever kwam als godsgeschenk en won de hoofdrol op de Paruzzi cover.
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nr°1 Webwinkel in Europa

Product description English
Product beschrijving Nederlands

T1 8/72», 181 3/73»

oem:133 945 224 A

0634

A

B
C

D EF

G

A Paruzzi onderdeelnummer: Dit is het officiële unieke Paruzzi 
bestelnummer voor dit onderdeel, met dit nummer kan het 
onderdeel worden besteld. Surf naar www.paruzzi.com/webwinkel 

, vermeld in de zoekbalk het bestelnummer en klik op 
“zoeken”. Het onderdeel wordt direct getoond inclusief 

de prijs, voorraad status, aanvullende informatie en 
een vergroting van de afbeelding.

B Afbeelding: Alle in deze catalogus vermelde 
afbeeldingen zijn een momentopname en kunnen 
onaangekondigd wijzigen, raadpleeg www.paruzzi.
com/webwinkel  voor een actuele afbeelding.

C Omschrijving Engels: Geeft een korte 
omschrijving van het onderdeel in de Engelse taal, 
indien er  A- of B-quality bij staat vermeld is dit 
onderdeel ook leverbaar in meerdere kwaliteiten 
welke in hetzelfde hoofdstuk staan vermeld.

D Omschrijving Nederlands:  Geeft een korte 
omschrijving van het onderdeel in de Nederlandse 
taal, indien er  A of B-kwaliteit bij staat vermeld is 
dit onderdeel ook leverbaar in meerdere kwaliteiten 

welke in hetzelfde hoofdstuk staan vermeld.

E Toepassing: U vermeldt in het kort voor welke type 
VW,  model jaar en/of motortype het onderdeel is bedoeld. In dit 
voorbeeld is dit onderdeel toepasbaar op een T1 (Kever) vanaf augustus 
1972 of een type 181 vanaf maart 1973.  We gebruiken om de diverse 
VW modellen te omschrijven, de volgende codes:

T1 = Kever sedan en cabriolet, T14 = Karmann Ghia sedan en 
cabriolet (op basis van Kever), T34 = Karmann Ghia ( op basis van 
Type 3), T2 = Bus alle bouwjaren en modellen (indien T25 staat 
vermeld is dit om aan te geven dat dit onderdeel alleen geschikt 
is voor type 3 bus), T3 = Ponton, Variant en Fastback, 181 = Kübel .

Motor onderdelen worden merendeel aangegeven met een 
motorcode: T1= type 1 motor (Kever, Karmann Ghia, Bus en 
Kübel), T3 = type 3 motor Ponton, Variant, Fastback), T4 = type 
4 motor (411/412, Porsche 914 en Bus), CT/CZ = 1600 cc T25 Bus 
motoren beginnend met motorcode CT of CZ, WBX= water boxer 
motoren, Diesel = diesel motoren (T25 bus).

F Model auto: Door middel van een gekleurde afbeelding wordt 
aangegeven op welk  VW model dit onderdeel toepasbaar is.

G Origineel onderdeelnummer: Het onderdeel komt overeen 
met het vermelde originele onderdeelnummer  (OEM= Original 
Equipment Manufacturer)  en dient als extra herkenning van het 
onderdeel maar wil niet zeggen dat het ook origineel is (zoeken 
door middel van het OEM nummer is ook mogelijk via onze 
webwinkel op www.paruzzi.com/webwinkel).    

De Fastback van Luc is een beige 1969 type, de 
kleur was te gelijkaardig met de type 181, we moes-
ten deze type 3 dus in naproductie in het Baltisch 
blauw schilderen, dat is vrij goed gelukt toch? Was 
het in  het echt ook zo makkelijk uit te voeren ...

Paruzzi Catalogue nr° 6

Evert: “Zo heb je ook de geboorte van onze zesde 
editie wat meebeleeft, ik hoop dat jul-
lie er veel aan hebben. We kondigen 
gemiddeld tien nieuwe producten 
aan per maand via onze email 
nieuwsbrief. Deze verschijnt twee 
keer per maand in het Nederlands, 
in het Engels en Fins. Schrijf je dus 
snel in via onze website ! ”

De catalogus is makkelijk in ge-
bruik, één catalogus voor alle klas-
sieke Volkswagens, veel onderdelen 
worden namelijk op verschillende 
types teruggevonden. Bovenaan elk 
product zie je de productcode, tijp 
deze in in het zoekveld van de web-
winkel en je vindt snel wat je nodig 
hebt. Onderaan het product zie je 
een reeks van autootjes, heb je bij-
voorbeeld een Panorama Bus dan zoek 
je naar alle producten met een oranje Busje eronder, 
makkelijk toch?

Schrijf je in op de Paruzzi Nieuwsbrief via en ont-
vang twee keer per maand informatie over de nieuw-
ste producten voor uw klassieke Volkswagen. De 
nieuwsbrief van Paruzzi is beschikbaar in het Engels, 
Nederlands en Fins: www.Paruzzi.com/nieuwsbrief .
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