BIJLAGE

autopoetsen
zaagman
Totale
reconditionering

Knip uit
en
lever in!

Tegen inlevering van deze bon





VOORDEELBON

25% KORTING

Tijd voor
winterbanden

Maak een afspraak voor de bandenwissel

Bel 050 - 501 67 94

op een totale poetsbeurt

* Vraag naar de actievoorwaarden

Industriepark 3 - Leek - Tel. 0594 - 518 254

zaagman-autopoetsen.nl

www.hvanbergen.nl

Kanaalstraat 55, 9301 LR Roden
050-501 67 94, info@hvanbergen.nl

Wij doen alles voor uw auto

Wij doen alles voor uw auto...

TERWOLDE BREIDT UIT
MET FLINK VEEL VOORDEEL

• Gratis loyaliteitspas bij onderhoudsbeurt
• 50% korting op ruitenwisserbladen
Brengt u uw auto voor een onderhoudsbeurt naar onze werkplaats in Roden, dan
krijgt u een gratis loyaliteitspas van ons. Deze is goed voor een jaar gratis pechhulp,
APK, vloeistoffen bijvullen, zomer/wintercheck en nog veel meer. U kunt voor
onderhoud met alle merken bij ons terecht voor een Economy of Budget beurt.

ALFA ROMEO GIULIETTA

ALFA ROMEO STELVIO

RENAULT CAPTUR

2012, 122.345 km
benzine, 170pk

2017, 112.294 km
benzine, 200pk

CONTROLE

1.4 T DISTINCTIVE
AUTOMAAT | XENON

€ 11.950,-

2.0 T AWD SUPER 200PK
AUTOMAAT | CAMERA

€ 38.495,-

0.9 TCE DYNAMIQUE NAVIGATIE
STOELVERWARMING CLIMATE
2013, 41.264 km, benzine, 90 pk

€ 11.999,-

Ook profiteert u van 50% korting op ruitenwisserbladen, voor het beste zicht op de weg.
Zicht op voordeel? Nú naar Terwolde!

FIAT 500L

FIAT 500X

2013. 73.227 km,
benzine, 105 pk

2015. 46.230 km,
benzine, 141pk

LOUNGE BI-COLORE

CROSS 1.4 TURBO MULTI-AIR

€ 9.995,-

€ 14.899,-

FIAT 500

1.2 LOUNGE | PANORAMA
AUTOMAAT
2009. 87.294 km,
diesel, 69pk

€ 6.795,-

auto egberts
Roden
Ceintuurbaan Noord 116
T. (050) - 30 97 150
www.terwolderenault.nl
Actie met ruitenwisserbladen geldig t/m 31 oktober 2020. Actie met onderhoudsbeurt geldig t/m 31 december 2021. © 09-20

Auto in de kreukels? Geen problemen.

Bathoorn nemen!

Reparatie voor particulieren, fleetowners, garagebedrijven,
verzekeringsmaatschappijen en leasemaatschappijen.
 Haal- en brengservice, vervangend vervoer service.
 Alternatieve kostenbesparende reparatie methoden.
 O.a. kunststof reparatie, toepassing gebruikte delen
 Ook voor een schade voor eigen rekening bent u aan het juiste adres.

Autoschadeherstel | Caravan Reparatie | Industrieel Spuitwerk | Restauratie Autoverhuur
Inbouwstation Webasto Opendaken | Ruitreparatie en vervanging
Dwazziewegen 9 9301 ZR Roden Telefoon 050 501 64 98 www.bathoorn.com

Wij doen alles voor uw auto & camper
Van ‘t Hoﬀstraat 4, Leek. Telefoon 0594-512464
E-mail info@autoegberts.nl www.autoegberts.nl
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Carwash Leek

BIJLAGE 24/7 een aanhanger huren bij Carwash Leek
LEEK – De innovatieve mensen achter Carwash Leek hebben een nieuw
aanhangerverhuursysteem bedacht.
24 uur per dag, zeven dagen per
week, kan men zonder tussenkomst
van een persoon een aanhanger huren. Eigenaar Arjan Schuiling vertelt
erover: “Via onze nieuwe online service kunnen klanten een aanhanger
reserveren. Ze vullen daar een tijd in
en een uur voordat de verhuurperiode ingaat, ontvangen ze een code in
hun mail. Daarmee kunnen ze één
van de kluisjes bij ons openen. Daarin ligt de sleutel voor de aanhanger
en vervolgens kan men op pad.” Het
maakt dus niet uit of je op zaterdagochtend 6:00 uur een aanhanger
nodig hebt of op zondagavond 22:00
uur. Gemak dient de mens hebben
ze bij Carwash Leek heel serieus

genomen. Geen papierwinkel, geen
borg, gewoon reserveren, ophalen
en terugbrengen. “Dat is het hele
verhaal. Het is een heel simpel concept, maar we merken nu al dat onze
klanten er veel gebruik van maken.”
Bij Carwash Leek heeft men de keuze uit diverse types. Van een paardentrailer tot een tandemasser. Voor
bedrijven is het ook heel handig: “Als
ze op het laatste moment nog een
aanhanger huren, kunnen ze altijd
bij ons terecht. Het werkt zo snel dat
je binnen een uur al kunt beschikken over een aanhanger. Bedrijven
krijgen overigens meteen na reservering een BTW-factuur per mail.
Handig voor de boekhouding en supersnel geregeld!” Carwash Leek is
te vinden aan de Tolberterstraat 105,
9351BE in Leek.

Schadenet Bathoorn

Schade van klein tot groot, van jong
tot oud: wij zijn er voor u!
RODEN - Als er één bedrijf loopt als een goed geoliede machine is het
Schadenet Bathoorn wel. Het schadeherstelbedrijf heeft alle kennis
en kunde in huis om iedere auto met schade, ongeacht merk, techniek
of leeftijd vlot de weg op te helpen. Rompslomp? Welnee. Sterker nog,
je hebt er helemaal geen omkijken naar. Schadenet Bathoorn ontzorgt
je van begin tot eind. Ze halen de auto op waar jij dat wilt en leveren
hem brandschoon af op je werk óf de oprit. Of te wel: SCHADENET BATHOORN is er voor U.
Of je nu een Tesla hebt met een
paar honderd kilometer op de teller of een Volvo P1650 uit 1965,
hij is in vertrouwde handen bij
de professionals van Schadenet
Bathoorn. Het bedrijf is thuis in
iedere techniek. Ook de elektronica hoort daarbij. “De elektronica in auto’s neemt toe. Een
auto kan meer zelf en dat vraagt
om meer kennis en kunde van
onze monteurs. We zijn gecertificeerd door de Focwa voor een

nieuwe branchenorm waarin is
opgenomen dat wij ook auto’s
met nieuwe techniek professioneel kunnen herstellen. Herstellen gebeurt conform voorschriften van de fabrikant. Voor ieder
merk en model is dat verschillend. Omdat ons werkproces volledig is gedigitaliseerd, kunnen
we precies zien hoe onderdelen
van auto’s bevestigd zijn en hoe
lang het kost om een onderdeel te
vervangen of te (de)monteren. Ie-

dere auto heeft zijn eigen dossier
in onze werkplaatsapp. Zo maak
je transparant wat je aan het doen
bent.”
24/7 De service van Schadenet
Bathoorn gaat ver: 24/7 bereikbaar, kosteloze haal- en brengservice , hulp bij afhandeling met
de verzekering, een bloemetje bij
aflevering én een belletje na. De
openingstijden zijn op zaterdag
sinds kort verruimd. Dat is handig,
vooral als je gebruik wilt maken
van de huurauto’s van Bathoorn.
Die kun je namelijk nu op zaterdag
tot 16:00 uur terugbrengen!
Autoverhuur en autoruitschade
Zelf geen auto maar toch een ritje in de planning? Geen punt. Je
huurt er eenvoudig een dankzij de
Autohopper-formule van Schade-

net Bathoorn. Alles is tiptop geregeld en je hebt landelijke dekking.
Geen omkijken naar dus! Je huurt
er al eentje voor 25 euro per dag.
Ster in je ruit? Zo geregeld met de
Glassdrive-service van Schadenet
Bathoorn. Het schadeherstelbedrijf werkt voor alle verzekeraars
in Nederland. Belangrijke servicepunten: Passend vervangend

vervoer, gratis haal- en brengservice én autoschade expertises
voor een vooraf geschat schadebedrag of een officieel schaderapport. SCHADENET BATHOORN is
er voor U!
Dwazziewegen 9 Roden. Tel.: 050
501 6498. Voor vragen kun je altijd
mailen naar info@bathoorn.com.
www.schadenetbathoornroden.nl

Liewes Roden

Ervaar elektrisch rijden en profiteer
van de aantrekkelijke e-deals van Liewes Roden
Het aantal bestuurders dat voor een elektrische auto kiest neemt
inmiddels behoorlijk toe. Dat ervaart ook Hendrik Liewes van Liewes Roden. In de nieuwe campagne ‘Heel Holland Elektrisch’ presenteert Opel haar nieuwste elektrische modellen. En wie de nieuwe
Corsa-e en de Grandland X Hybrid dit jaar nog bestelt, kan rekenen
op een wel heel aantrekkelijke deal, belooft Liewes.
Allereerst maar even over de nieuwe
Corsa-e. De stoere, compacte, 100
procent elektrische wagen waar je
een afstand van ruim 300 kilometer
mee kunt overbruggen staat nu in
de showroom bij Liewes. ‘Ook voor
de zakelijke rijder een heel aantrekkelijke auto. Wie hem dit jaar nog
bestelt (en registreert), profiteert nog
van 8 procent bijtelling. Na 1 januari
gaat deze omhoog naar 12 procent.
De Corsa kun je via 3 fasen opladen.
Wanneer de accu leeg is, duurt het

op deze manier ongeveer 7 uur voordat –ie weer helemaal vol is. Wanneer je dat doet met een snellader
langs de snelweg, zit hij in een half
uur voor 80 procent vol.’ Handig: de
Corsa-e is gewoon uit voorraad leverbaar. Liever eerst kennis maken
met de volledig elektrische bolide?
Geen punt. Bij Liewes staan ze klaar
voor een uitdagende proefrit. Wie
van stoer, ruimte én weinig brandstofkosten houdt, moet zeker even bij
de Grandland X Hybrid kijken. Daar-

mee rijd je 50 kilometer elektrisch,
waarna de auto overschakelt op
brandstof. ‘Ideaal voor wie dagelijks
net onder de vijftig kilometer rijdt.

Zo houd je het brandstofverbruik extreem laag.’ Ook voor de Grandland
X Hybrid loopt momenteel een aantrekkelijke actie. Wie de auto nog dit

jaar aanschaft, kan hem gratis laten
upgraden naar een luxe uitvoering.
Een pakket waar je anders 2500 euro
voor betaalt, weet Hendrik. ‘De auto
wordt onder andere voorzien van Climate Control, 360 graden camera,
een dode hoeksensor en AFL-verlichting.’ Deze nieuwe Opel modellen zijn ook beschikbaar via private
lease of Opel2Go. Daarvoor zijn er
volop mogelijkheden bij Liewes.
Wie een (klus)bedrijf heeft en graag
elektrisch wil rijden moet deze zeker
even noteren: tussen 6 en 12 november staat de Vivaro-e bij Liewes in de
showroom!
Opel dealer Liewes Roden,
Ceintuurbaan Noord 133 Roden.
Telefoon: 050 501 6842.
www.liewesroden.nl

OPEL

OPEL

CORSA-e
VANAF

€ 30.599

GRANDLAND
HYBRID

Heel Ho and
Elektrisch

VANAF

€ 41.449

PRIVATE LEASE VANAF

€ 379

GRATIS UPGRADE NAAR
BUSINESS ELEGANCE
T.W.V. € 2.500

(incl. 3-fase lader)

ZAKELIJK SLECHTS 8% BIJTELLING,
NETTO € 74/MND

ZAKELIJK SLECHTS
€ 276/MND BIJTELLING

100% OPGELADEN IN 2,5 UUR

80% OPGELADEN IN 30 MINUTEN
337 KM BEREIK (WLTP)

PHEV: 57 KM VOLLEDIG ELEKTRISCH (WLTP)

0-50 KM/U IN 2,8 SECONDEN

4 RIJMODI: ELECTRIC, HYBRID, AWD EN SPORT

Of u nu zakelijk of privé rijdt, Opel maakt elektrisch rijden bereikbaar voor iedereen. Onze ambitie:
heel Holland elektrisch! Kom naar onze showroom en ontdek nu de 100% elektrische Corsa-e of Grandland X Hybrid!

Ceintuurbaan N 133, Roden
Tel. 050 - 501 68 42
www.liewesroden.nl
Corsa-e elektriciteitsverbruik gecombineerd (WLTP) 17,5 - 15,9 kWh/100 km; actieradius gecombineerd (WLTP) 312 - 348 km. Grandland X Hybrid brandstofverbruik gewogen (NEDC 2.0) 1,5 liters/100 km; 66,7 km/liter; CO2 (NEDC 2.0) 34 g/km; elektriciteitsverbruik 15,4 kWh/100 km; elektrisch bereik 63 km.
Acties geldig tot en met 31-12-2020. Consumentenadviesprijzen zijn inclusief btw, bpm, kosten rijklaar maken en overheidskosten, exclusief metallic lak. Private Lease tarief o.b.v. 60 maanden, 10.000 km per jaar. Netto bijtelling berekend op basis van 22% bijtellingscategorie en 37,35% inkomstenbelasting. Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van
de standaarduitvoeringen. Kijk voor meer informatie en voorwaarden op www.opel.nl.

SPECIALIST
IN ONDERHOUD
ALLE MERKEN
AUTO’S

€ 15.250.-

AUTOMAAT

€ 8.250.-

€ 6.850.-

Citroën C3 1.2 VTI Tendance

Peugeot 308 1.6 THP XT

Bouwjaar: 2013 Km stand: 108.166

Bouwjaar: 2009 Km stand: 88.640

€ 5.450.-

€ 12.950.-

€ 16.950.-

Incl € 2.000,- subsidie

Volvo v60 2.0 D3 Nordic+

Ford Ka 1.2 Cool&Sound

Volvo V40 2.0 T2 Momentum

Volkswagen E-Up 100% Elektrisch

Bouwjaar: 2016 Km stand: 140.004

Bouwjaar: 2016 Km stand: 140.004

Bouwjaar: 2016 Km stand: 98.544

Bouwjaar: 2016 Km stand: 49.293

€ 9.350.-

€ 7.450.-

€ 9.995.-

AUTOMAAT

€ 26.350.-

Ford B-Max 1.0 Ecoboost Titanium

Opel Meriva 1.4 Turbo Cosmo

Peugeot 508 1.6 THP Active

Peugeot 3008 1.2 Pure tech

Bouwjaar: 2014 Km stand: 136.340

Bouwjaar: 2011 Km stand: 119.467

Bouwjaar: 2013 Km stand: 110.275

Bouwjaar: 2017 Km stand: 16.283

kijk voor meer info en occasions op onze site

WWW.AUTOSERVICERODEN.NL

AUTOSERVICE RODEN • KANAALSTRAAT 65
9301 LR RODEN • 050 501 77 30
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Autoservice Roden

De Gratis Wintercheckdagen bij Autoservice Roden in coronatijd
RODEN – Een jaarlijks terugkerend evenement, alleen dit jaar
helaas door het coronavirus in
een ander jasje gestoken. De
Wintercheckdagen van Autoservice Roden gaan echter wél door.
“Vanwege het coronavirus kunnen we het niet op de ouderwetse
manier doen. De Afgelopen negen edities, stonden twee dagen in het jaar in het teken van
de Gratis Wintercheck. De opkomst is altijd erg goed, en er
heerst een gezellige sfeer bij de
wachtende mensen in de Showroom, die onder het genot van
een kopje koffie en een lekkere
kom erwtensoep, kennis maken
met de service en kwaliteit van
Autoservice Roden. Dat gaat dit
jaar helaas niet door, maar de
Gratis Wintercheck is dit jaar op
afspraak natuurlijk altijd mogelijk”, vertelt Edwin Ploeg. “Ieder-

een die een auto heeft mag op
Afspraak langskomen voor een
Gratis Wintercheck. We checken
de auto onder andere op bandenprofiel, schokdempers, bandenspanning, vloeistoffen, remmen,
uitlaat, accu verlichting enzovoort.” Autoservice Roden werkt
op dit moment met de benodigde
tijdelijke Corona Maateregelen,
zodat alle werkzaamheden in de
Werkplaats en Showroom op een
veilige manier voortgezet kunnen
worden. Het bedrijf heet eenieder
van harte welkom aan de Kanaalstraat 65, 9301 LR te Roden. Kijk
ook op www.autoserviceroden.nl.

BIJLAGE

Autobedrijf Wierenga

Kwaliteit en servicegerichtheid bij Autobedrijf Wierenga
LEEK – Autobedrijf Wierenga in Leek bestaat al ruim 25 jaar. Het bedrijf is een begrip in de regio. Het bedrijf is in 1994 opgericht als Autohandel Wierenga in Tolbert. In 1998 is het bedrijf verhuist naar het
Industriepark 29 om vervolgens in 2018 te verhuizen naar nummer
31. Op de huidige locatie is het bedrijf een volwaardig, professioneel
en modern allround autobedrijf.
Service staat bij Autobedrijf
Wierenga hoog in het vaandel.
Klanten ontvangen een eerlijk
en oprecht advies, waarbij de
medewerkers altijd met de klant
meedenken. Uiteraard wordt dat
van harte gewaardeerd. Dankzij deze werkwijze is het bedrijf
uitgegroeid tot een professioneel en modern autobedrijf waar
men terecht kan voor alles wat
de auto nodig heeft. Autobedrijf
Wierenga beschikt over een upto-date werkplaats, waar de geschoolde monteurs het complete

onderhoud van de auto verrichten. Wim Neef is Apk-keurmeester en is verantwoordelijk voor
het onderhoud van de (grote) bedrijfswagens. Camiel en Ronan
zijn de allround medewerkers.
Camiel Prins is ook APK keurmeester en tevens specialist in
hybride en elektrische auto’s.
Ook voor het onderhoud van de
leaseauto kan men bij Autobedrijf Wierenga terecht. Bovendien beschikt het bedrijf in Leek
over een bandenhotel, waardoor
de autobanden hier op een vei-

lige manier kunnen worden opgeslagen. Naast de kwaliteit en
servicegerichtheid, speelt ook
de duurzaamheid een rol in de

bedrijfsvoering van Autobedrijf
Wierenga. Door het gebruik van
zonnepanelen gaat het bedrijf uit
Leek met de huidige tijd mee.

Autobedrijf Wierenga,
Industriepark 29 Leek.
Telefoon: 0594-581166.
www.autobedrijfwierenga.nl.

Auto Egberts Leek

Auto Egberts is van alle markten thuis
LEEK – Al jarenlang kunnen auto
en camper bezitters met al hun
vragen terecht bij Auto Egberts
in Leek. Het bedrijf van Gerben Weegenaar is opgericht in
de jaren ’50 van de vorige eeuw
en was jarenlang gevestigd in
Nietap. Als Fiat dealer was Auto
Egberts zo’n zestig jaar lang
een vaste waarde in Noord-Nederland. In de jaren die volgden
hebben de medewerkers zeer
veel ervaring opgebouwd en is
het bedrijf meegegaan in de tijd.
Inmiddels is het bedrijf van alle
markten thuis en is sinds enkele
jaren het Bosch Car Service label toegevoegd. Zo kunnen klanten bij Auto Egberts terecht voor
het kopen van een auto of een
camper van elk soort. Een fullservice bedrijf dus!
Het bedrijf van Weegenaar beschikt over een complete, moderne werkplaats, waar plaats

BIJLAGE

dat het bedrijf altijd met de klant
meedenkt. “Als iemand zijn auto
bij ons heeft gebracht, kan men
gebruik maken van leenauto’s.
Uiteraard houden wij hen dan ook
op de hoogte van wanneer de auto
weer klaar is”, aldus Weegenaar.
Naast het onderhoud, kan men
bij Auto Egberts ook terecht voor
de nieuwste auto’s. Het bedrijf
wil op termijn uitgroeien tot een
van de belangrijkste aanbieders
van occasions en nieuwe auto’s
in Leek en omgeving. “Importeren van jong gebruikte auto’s is
een deel van onze service. Voor
eigen showroom en in opdracht
van onze klanten”, besluit de eigenaar.
is voor elk merk en type auto,
bedrijfswagen of camper. De
deskundige monteurs staan dagelijks voor de klant klaar. “Bij
ons is het voertuig altijd in veilige handen”, vertelt de eigenaar.

“Onze specialisten zorgen voor
grondig en deskundig onderhoud,
waarbij servicegerichtheid hoog
in het vaandel staat. Wij vinden
het belangrijk dat de klant weet
waar hij aan toe is. We voeren dus

nooit zomaar reparaties uit zonder toestemming van de klant.
Als er sprake is van extra kosten,
dan nemen wij altijd zo snel mogelijk contact op met de klant”.
Auto Egberts staat erom bekend

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden van Auto Egberts?
Het bedrijf is gevestigd aan de
Van het Hoffstraat 4 in Leek.
Telefoon: 0594-512464. Website:
www.autoegberts.nl.

ONDERHOUD · OCCASIONS · VERHUUR

AUTOBEDRIJF WIERENGA BV
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 Al 25 jaar een
vertrouwd adres
 Gratis leenﬁets service
 Eigen bandenhotel
 Duurzaam
zonnepanelendak
 Eigen uitlijnservice
 Compleet onderhoud
van uw auto
(ook als uw auto niet bij
ons gekocht is)
 Onderhoud van

Gratis
Leenﬁets
Service

Lease-auto's
 Geschoolde monteurs
 Up-to-date werkplaats
 Auto zoekopdrachten

e8.999,Volkswagen Golf

VARIANT 1.6 TDI TRENDLINE Bouwjaar: 2015
Kilometerstand: 164.244 Brandstof: Diesel

Kia Picanto

1.0 CVVT BUSINESSLINE Bouwjaar: 2015
Kilometerstand: 43.413 Brandstof: Benzine

e6.999,Renault Clio

ESTATE 1.5 DCI ECO NIGHT&DAY Bouwjaar: 2015
Kilometerstand: 117.820 Brandstof: Diesel

Mercedes-Benz C-Klasse

180 CDI LEASE EDITION Bouwjaar: 2015
Kilometerstand: 184.357 Brandstof: Diesel

2.0 DCI T27 L1H1 GÉNÉRIQUE Bouwjaar: 2008
Kilometerstand: 208.751 Brandstof: Diesel

Nissan X-Trail

1.6 DCI CONNECT EDITION VAN Bouwjaar: 2016
Kilometerstand: 122.085 Brandstof: Diesel

Ford Focus

WAGON 1.0 ECOBOOST TITANIUM Bouwjaar: 2012
Kilometerstand: 161.128 Brandstof: Benzine

Peugeot 107

1.0-12V XS Bouwjaar: 2008
Kilometerstand: 173.813 Brandstof: Benzine

e7.750,-

e12.950,-

Ex BTW

Peugeot Partner

Citroën DS5

120 1.6 BLUEHDI 75 L1 XR Bouwjaar: 2017
Kilometerstand: 57.521 Brandstof: Diesel

e6.750,-

Ex BTW

e2.750,-

Ex BTW

e14.650,-

e3.750,Renault Traﬁc

e14.950,-

e7.250,-

ex btw

Renault Kangoo

1.6 THP SO CHIC Bouwjaar: 2012
Kilometerstand: 118.096 Brandstof: Benzine

e3.750,-

e5.750,-

Ex BTW

Ex BTW

EXPRESS 1.5 DCI 90 EXPRESS Bouwjaar: 2011
Kilometerstand: 188.447 Brandstof: Diesel

Peugeot Partner

122 1.6 E-HDI L1 XT PROFIT + Bouwjaar: 2015
Kilometerstand: 99.810 Brandstof: Diesel

AUTOBEDRIJF WIERENGA BV
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DE NIEUWE 2021 MODELLEN

STAAN WEER BIJ ONS IN DE SHOWROOM
KOM GERUST LANGS
LIJNEN
WIJ HANTEREN DE

RIVM RICHT

2

0 m
10.00 ERE
KAMP ER
I
PLEZ
Wij zijn dealer van Hobby - fendt - Dethleffs caravans

Noorderweg 9 9363 TA - Marum Tel: 0594 - 64 21 20 E-mail: info@ncc-marum.nl WWW.NCC-MARUM.NL

WWW.NEFKENS.NL

ONDERHOUD AAN
UW PEUGEOT?

GRATIS

HAAL & BRENG
SERVICE!

BIJ NEFKENS NATUURLIJK
UW VERTROUWDE PEUGEOT DEALER.

IF;9?77B
LEEHK

SPECIAAL VOOR U EEN GRATIS VIP KAART T.W.V €75,00 BIJ EEN
N ONDERHOUDSBEURT!
ONDERHOUDSBE
HIERMEE KUNT U EEN JAAR LANG GEBRUIK MAKEN VAN:

VERVANGEND VERVOER

EEN JAAR LANG, BIJ ELK WERKPLAATSBEZOEK

UITGEBREIDE PECHHULP
EEN JAAR LANG

KOSTELOOS BIJVULLEN VAN MOTOROLIE
MOTOROLIE,
E,
KOEL- EN RUITENWISSERVLOEISTOF
LOEISTOF
EEN JAAR LANG

Informeer naar de voorwaarden

GRONINGEN

Osloweg 147
9723 BK Groningen
Tel.: (050) 544 5500

ASSEN

Azieweg 9
9407 TC Assen
Tel.: (0592) 377 177

VEENDAM

Transportweg 24
9645 KX Veendam
Tel.: (0598) 69 80 80

WWW.NEFKENS.NL

