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Foto: Door de slimme deurtechniek van Hörmann kunnen 
Volkswagenrijders via hun touchscreen de garagedeur openen. 
 

 

Hörmann werkt voor innovatie samen met Volkswagen  

Vanuit de auto je 
garagedeur openen  

BARNEVELD - Op afstand de garagedeur opendoen 
zodat een pakketbezorger jouw online aankoop binnen  
kan zetten als je niet thuis bent? Het kan nu dankz ij een 
slimme samenwerking tussen deurproducent Hörmann, 
Volkswagen en de start-up DoorBird.   
 
De Volkswagen Car-Net App-Connect werd gepresenteerd 
op de IFA2016, dé internationale beurs voor 
consumentenelektronica in Berlijn.  
 
De app zorgt ervoor dat Volkswagenrijders via hun 
infotainmentsysteem een seintje krijgen als er een 
pakketbezorger voor de deur staat. Dat gebeurt met behulp 
van MirrorLink™-technologie, die beschikbaar is voor vrijwel 
alle Volkswagen-modellen. Het infotainmentsysteem staat in 
verbinding met de video-deurintercom van Doorbird. Hierdoor 
is het mogelijk om de bezorger instructies te geven. Ook kan 
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dankzij slimme radiotechniek en deuraandrijvingen van 
Hörmann eventueel de garagedeur geopend worden via de 
touchscreen in de auto.  
 
Nooit meer een pakketje missen  
Met de app springen Volkswagen, Hörmann en Doorbird in 
op de sterke groei van het aantal online aankopen. De 
tijdswinst die dat oplevert voor consumenten gaat regelmatig 
verloren doordat een bezorger een dichte deur aantreft en 
een pakket uiteindelijk aflevert bij een depot, waar het 
vervolgens opgehaald moet worden. Nu het mogelijk is om op 
afstand te communiceren met de bezorger en de garagedeur 
te openen, is dat verleden tijd. In de toekomst worden 
mogelijk ook voordeuren en inrithekken van Hörmann 
bedienbaar vanuit de auto.  
 
Veiligheid in het verkeer  
De techniek om op afstand een deur te openen bestond al 
langer, maar wordt nu door Volkswagen voor het eerst 
toegepast in de auto. Bestuurders hoeven hierdoor niet meer 
hun smartphone te pakken, wat de veiligheid in het verkeer 
ten goede komt.  
“We zijn er heel trots op dat Volkswagen ons dankzij onze 
goede samenwerking en innovatieve producten geselecteerd 
heeft als partner om deze nieuwe techniek te demonstreren”, 
vertelt Martin J. Hörmann van de Hörmann-groep. „Het 
verbinden van auto’s en woningen is een waardevolle 
aanvulling van de Smart Home-mogelijkheden.” 
 
Over Hörmann  
Hörmann is een internationale producent van deuren, 
garagedeuren en inrithekken voor woningen en industrie. Het 
Duitse familiebedrijf heeft wereldwijd ruim 6.000 
medewerkers. Hörmann Nederland is gevestigd in Barneveld.  

 


