BIJLAGE

SPECIALIST
IN ONDERHOUD
ALLE MERKEN
AUTO’S

ONDERHOUDS
BEURT

AUTOMAAT

€ 1.950.-

€ 16.950.-

SEAT IBIZA 1.0 TSI INTENSE

FORD : FUSION 1.6 16V TREND

Bouwjaar: 2018 Km stand: 15.822

Bouwjaar: 2003 Km stand: 100.397

€ 15.999.-

€ 19.950.-

KIA CEED 1.0 T-GDI GT-LINE

SEAT : ARONA 1.0 TSI FR LAUNCH

Bouwjaar: 2017 Km stand: 90.889

Bouwjaar: 2018 Km stand: 11.976

voor caravan, camper,
vouwwagen of paardentrailer
Vanaf

75,

kijk voor meer info en occasions op onze site

€ 2.950.-

• In- en verkoop van caravans
• Caravanverhuur
• Professioneel onderhoud
• Vakkundig schadeherstel

€ 13.750.-

SKODA FABIA 1.2-12V PLUS

VW GOLF 1.4 TSI GTE HYBRIDE

Bouwjaar: 2009 Km stand: 154.109

Bouwjaar: 2015 Km stand: 89.056

WWW.AUTOSERVICERODEN.NL

Hét adres voor

AUTOMAAT

EX BTW

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

Kom eens langs in Marum
Alles op het gebied van caravans en kamperen

2e Paasdag gesloten

• Ruime campingshop
• Caravanstalling
• Eigen transport
2
10.000 m r
lezie
winkelp erpe
vol kam or de
n vo
artikele
te prijs
scherps

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
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Autobedrijf Pompstra

Dé Franse Autospecialist in de regio Westerkwartier en Noordenveld
LEEK – Edwin Pompstra van Autobedrijf
Pompstra in Leek is pas tevreden wanneer de klant tevreden is. Hij zal dan ook
alles doen om goed voor zijn klanten te
zorgen. ‘Klanten komen dan ook nooit
voor verrassingen te staan, doordat de
offertes op het dubbeltje nauwkeurig
berekend zijn en de klant altijd wordt
gebeld over iedere aanpassing. Om onze
klanten te ontzorgen houden wij hen op
de hoogte wanneer het tijd is voor service, onderhoud en/of APK aan hun Citroen, Peugeot, Renault of Opel.’ Deze
laatste valt sinds vorig jaar ook onder de
PSA groep.
Autobedrijf Pompstra is de opvolger van
Citroën dealer Auto Oosterhof Leek. Sinds
2018 richt het bedrijf zich niet alleen meer
op Citroën, maar ook op de andere Franse
automerken Peugeot en Renault. ‘Wij vinden het belangrijk om te specialiseren,’
zegt Pompstra hierover. ‘Dankzij continue bijscholing en opleidingen via PSA
zijn onze monteurs altijd bekend met de

nieuwste technieken en voldoen wij aan
de norm van de fabrikant. Onze garage
beschikt over alle benodigde apparatuur
en werken wij met originele onderdelen
en met een uitgebreid Euro Repar onderdelen assortiment.’
Bij Pompstra krijgen alle klanten een gratis pechhulppas van Euro Repar bij aankoop van een auto of bij een grote beurt,
terwijl deze normaal € 49.95 euro kost.

Met deze pas heeft de klant 24 uur per
dag en zeven dagen per week recht op
pechhulp in binnen,- en buitenland. Bij
pech wordt de klant altijd naar de eigen
vertrouwde garage van Pompstra gesleept. ‘Ook hangen er nog meer voordelen aan deze pas,’ merkt Pompstra op.
‘Tussentijds vloeistoffen bijvullen of even
een lampje vervangen, zit ook allemaal bij
deze pas inbegrepen.’

‘Wij willen maatwerk leveren voor onze
klanten,’ zegt Pompstra. Het bedrijf geeft
bijvoorbeeld meer dan alleen de BOVAGgarantie en biedt altijd kosteloos vervangend vervoer. Daarnaast voert Pompstra
in coronatijd veel zoekopdrachten uit voor
klanten en dit precies zoals de klant hem
hebben wil.
‘Uiteindelijk moeten de klanten de auto
in levenden lijve ervaren,’ merkt Pompstra op. Mensen zijn dan ook van harte
welkom om op afspraak vrijblijvend langs
te komen om te kijken wat Autobedrijf
Pompstra voor hen kan betekenen. Het
autobedrijf is doordeweeks geopend van
’s ochtends 8 tot ’s avonds 18 uur en op
zaterdag van 9 tot 16 uur. Via mobiele telefoon en e-mail is Pompstra ook altijd te
bereiken.
Autobedrijf Pompstra is te vinden op
Industriepark 9a, 9351 PA in Leek.
Tel.: 0594-517866.
www.autobedrijfpompstra.nl.

Autobedrijf Wierenga

Focus op de toekomst met elektrische en hybride technologieën
LEEK – Autobedrijf Wierenga in Leek laat zich niet kisten door de coronamaatregelen. Het allround garagebedrijf stort zich vol overgave op de toekomst door te investeren in kennis en nieuwe technologieën.
‘We zijn blij en dankbaar dat we nu op afspraak door kunnen gaan,’ zegt Marijke
Wierenga van het autobedrijf. Iedereen is
van harte welkom om langs te komen.
Al ruim 25 jaar is Autobedrijf Wierenga een
begrip in de regio. In 1994 begon het bedrijf
in Tolbert, waarna het in 1994 verhuisde
naar het Industriepark 29. Sinds 2018 is
Autobedrijf Wierenga gevestigd in de upto-date werkplaats aan het Industriepark
31. Hier kunnen klanten terecht voor het
complete onderhoud van personenauto’s,
bedrijfswagens, leaseauto’s en campers.
Daar blijft het niet bij. Eigenaars van elektrische en hybride auto’s laten ook hun
auto’s onderhouden bij Autobedrijf Wierenga. De monteurs volgen cursussen op
het gebied van deze technologie, zodat

zij straks gecertificeerd zijn en nog meer
klanten terecht kunnen bij een erkend bedrijf in elektrische en hybride technologie.
Dit is nodig omdat autofabrikanten steeds
vaker overstappen op deze technologieën.
Zo produceert Volvo al geen dieselauto’s
meer en stopt Ford in 2025 met diesel- en
benzinewagens.
Duurzaamheid speelt sowieso een rol in de
bedrijfsvoering van Autobedrijf Wierenga,
dat door het gebruik van zonnepanelen ook
met de huidige tijd mee gaat. Zo blijft het
bedrijf continu in ontwikkeling.
‘We hebben zin in de toekomst,’ aldus
Marijke Wierenga. Wordt vervolgd…
Autobedrijf Wierenga, Industriepark 31
Leek. Telefoon: 0594-581165.
www.autobedrijfwierenga.nl.

Autobedrijf De Westerd

Veilig de weg op met de Bosch Car Service van Autobedrijf De Westerd BIJLAGE
PEIZE – Al meer dan 35 jaar een
vertrouwd adres voor heel veel
autoliefhebbers: Autobedrijf De
Westerd in Peize. Westerd-klanten zijn er namelijk zeker van dat
hun auto in topconditie wordt afgeleverd. De Westerd is van oudsher gespecialiseerd in de Franse
merken Citroen en Peugeot, maar
is thuis in ieder ander merk en
model. Dankzij de geavanceerde
onderhoudsapparatuur en het
speciale ‘Occasion Plus’ programma zorgt het autobedrijf ervoor
dat iedere auto veilig de weg op
kan. En omdat de R in de maand is,
de winter voor de deur staat is het
extra belangrijk om je bolide te laten controleren op mankementen.
Niets vervelender dan met pech
langs de kant.
Overdracht
Een mooie move voor Autobedrijf
De Westerd: onlangs heeft Freddy
Dekker zijn aandelen in Garage de

Na het overlijden van Arie in 2017
werden Chris en Danny medeeigenaar en nu hebben ze de stap
gezet om ook het belang van Dekker over te nemen. “We kunnen zo
met onze eigen idee naar de toekomst het bedrijf voortzetten”, laten
ze weten. Freddy blijft de komende
jaren nog fulltime werkzaam bij De
Westerd; “en zal ons gevraagd en
waarschijnlijk ook ongevraagd van
zijn advies blijven voorzien”.

Westerd volledig overgedragen aan
Chris en Danny Kregel. Vijfendertig
jaar geleden is Dekker met z’n gabber Arie Kregel het garagebedrijf aan
De Westerd 15 gestart. “Als kwajongens in Altena trokken Arie en ik al
veel met elkaar op’ vertelt Freddy op

het kantoor in het garagebedrijf. ‘Toen
we als monteurs veel beunwerk kregen besloten we voor ons zelf te beginnen en na een jaar in onze – kijkend naar echtgenote Trijnie die bij
de overdracht aanwezig is – garage,
kochten we dit pand aan De Westerd”.

Bosch Car Service
Autobedrijf De Westerd is hét adres
voor onderhoud, reparatie en verkoop van gebruikte en nieuwe auto’s. Bijzonder is de schadeherstel
en restauratieafdeling. “Omdat we
aangesloten zijn bij Bosch, hebben
we toegang tot documentatie van
alle auto’s. Met de nieuwste apparatuur kunnen de meeste auto’s
(95 procent) uitgelezen worden. Zo
kunnen we eventuele storingen
snel opsporen.”

Dan nog even over Bosch Car Service van Garage de Westerd. Dat
betekent namelijk ook (verlengde)
garanties, pechhulp, verzekering
en ruitvervanging (sterreparatie).
Voor tweede handsauto’s is er
‘Occasion Plus’, een extra service
waardoor je verzekerd bent van
een betrouwbare auto, met lange
garantie. Ook handig: de gratis
leenauto die je meekrijgt als je
auto gerepareerd wordt. Ben je altijd mobiel.
“Voor vragen kunnen mensen altijd
bellen of langskomen. Dat hoort
ook bij de service van Bosch Car
Service De Westerd, die mensen
altijd gewend zijn.” Chris, Freddy,
Niels en Danny staan graag voor je
klaar.
Autobedrijf De Westerd,
De Westerd 15 Peize.
Telefoon: 050 503 3822
Web: www.dewesterd.nl

Zij zijn klaar voor de zomer!
Is uw airco dat ook?
Maak nu een afspraak een aircocheck

Kom langs voor een aircocheck en voorkom vieze geurtjes
en defecten. Een airco verkoelt en zorgt dat de ramen
niet beslaan. Uw airco in topconditie met de aircocheck
van de Bosch Car Service - wel zo veilig.
Laat ook meteen uw interieurfilter vervangen!
AUTOMOBIELBEDRIJF

De Westerd B.V.

Wij doen alles voor uw auto

AUTOMOBIELBEDRIJF

De Westerd B.V.
Peize - tel (050) 503 38 22

ZEG NOU EERLIJK

Peize
Tel. (050) 503 38 22

U WILT TOCH OOK HET BESTE?

Peize

• Standaard automaat
• 1.500 kg trekgewicht
• Europa’s bestverkochte plug-in hybride
• Tijdelijk met € 2.500 inruilvoordeel

Tel. (050) 503 38 22

Vanaf
€ 35.990
Brandstofverbruik: 2.0 l/100km. CO 2 -uitstoot: 46 g/km. (WLTP).

ZUIDLAREN
Verlengde Stationsweg 28
T 050 – 4091307

GRONINGEN
Rostockweg 2
T 050 – 5471111

All-in rijklaar consumentenadviesprijs inclusief btw en bpm, leges, registratiekosten, recyclingbijdrage en alle andere overheidsheffingen. Meerprijs voor
metallic of pearl lak van toepassing. Aanbieding geldig zolang de voorraad strekt bij aankoop tot en met 31 maart 2021 en registratie uiterlijk 31 maart
2021. Afbeelding kan afwijken van standaardspecificaties, wijzigingen en drukfouten voorbehouden. © 03-21
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Autobedrijf De Groot

Importservice levert groot financieel voordeel op

RODEN – Sinds 2 november vorig jaar
is Autobedrijf De Groot terug in Roden.
Het bedrijf, dat al sinds 1984 bestaat, is
merkspecialist voor Renault en Volvo en
richt zich onder andere op reparatie en
onderhoud, schadeherstel en de verkoop
van verzekeringen. Ook biedt De Groot
airco-service, ruitreparatie, deukherstel
en de inbouw van accessoires. Daarnaast
heeft het bedrijf een webshop van onderdelen.

De importservice houdt in dat klanten kunnen aangeven wat hun wensen zijn qua
auto, waarna De Groot op zoek gaat naar
een model dat hierbij past. Volgens Feijen
is binnen een paar dagen vaak al een auto
gevonden. Daarnaast importeert De Groot
ook auto’s om op voorraad te hebben.
Importeren kan klanten een groot financieel voordeel opleveren, doordat in andere
Europese landen geen belasting op personenauto’s wordt geheven en de afschrijving in Nederland hoger is dan elders. Een
nieuwe auto is in Duitsland daardoor al 20
procent goedkoper. Dat voordeel kan bij
jong gebruikte auto’s oplopen tot 30 procent. Feijen: ‘Hoe jonger de auto, hoe groter het voordeel.’

Qua verkopen richt Autobedrijf De Groot
zich vooral op occasions. Sinds ongeveer
tien jaar biedt het bedrijf een importservice aan voor alle automerken. Vooral de
laatste jaren neemt dit een vlucht. ‘In de
huidige markt is een tekort in Nederland
aan mooie, jong gebruikte auto’s van een
half jaar tot 3 jaar oud,’ aldus Jan Feijen
van Autobedrijf De Groot. ‘Die auto’s zijn er
wel in België en Duitsland.’

Autobedrijf De Groot,
Ceintuurbaan Noord 118,
Roden. Tel.: 0505349444.
www.degrootroden.nl.

Autoservice Roden: een veelzijdig autobedrijf
RODEN – Het mag de afgelopen week dan wel druilerig weer zijn geweest, veel campings staan alweer op het punt van openen. Bij Autoservice Roden merken ze dat meteen. Het veelzijdige autobedrijf
helpt klanten niet alleen op weg met een goed nagekeken auto, maar
men kan er ook terecht voor campers, caravans en vouwwagens.
Hoog tijd voor een bezoek aan Autoservice Roden.
Edwin heeft zich achter een kop
koffie genesteld. Met de handen zwart van de arbeid, vertelt
hij over Autoservice Roden, het
bedrijf dat hij samen met Koen
Maris runt. ‘We zijn een universeel autobedrijf’, begint hij. ‘We
verkopen jong gebruikte auto’s,
waarvan we zeker weten dat we
die met een goed gevoel de weg
op kunnen sturen.Service staat bij
ons hoog in het vaandel. De korte
lijntjes en het persoonlijke contact
met onze klanten is voor ons heel
belangrijk.’
Met het oog op het kampeerseizoen zijn de BOVAG-keuringen van
Autoservice Roden een aanrader.
Al vanaf 125 euro worden campers, caravans en vouwwagens
volledig gekeurd. ‘Zo’n keuring
geeft je een veilig gevoel en het
biedt een stukje rust.’ Ook voor
onderhoud en reparatie kunt u bij

Autoservice Roden terecht.
Edwin merkt inmiddels dat bij veel
Nederlanders de vakantiekriebels
weer toenemen. ‘Het trekt echt
weer aan. Dit is de periode waarin
vakantiegangers alvast hun camper, caravan of vouwwagen wil laten keuren. Voor ons een drukke,
maar zeker een mooie periode.’
Overigens is Autoservice Roden
erkend reparateur van Aart Kok
vouwwagens en tenttrailers.
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

Wĳ zorgen
voor uw
auto!
Bĳ Auto Laning kunt
u terecht voor alle

Nu ook
in Peize!

reparatie -en
onderhoudswerkzaamheden,
ongeacht het merk
auto waarin u rĳdt.

• onderhoud • airco service
• reparatie

• banden

• APK

• uitlĳnen

Locatie Peize

Locatie Eelde

De Steiger 3
9321 DG Peize
T 050 - 305 99 00
M peize@autolaning.nl
I www.autolaning.nl

Burg J.G. Legroweg 64c
9761 TD Eelde
T 050 - 305 10 20
M eelde@autolaning.nl
I www.autolaning.nl

CITROËN C3

PEUGOT RIFTER

CITROËN CACTUS

PEUGOT 108

PEUGOT 308

75.320 KM
2018
Benzine

19.182 KM
2019
Benzine

93.852 KM
2015
Benzine

58.869 KM
2017
Benzine

140.585 KM
2015
Benzine

€11.945,-

€24.995,-

€9.995,-

€7.945,-

€12.445,-

RENAULT CLIO

PEUGOT 207

RENAULT CAPTUR

RENAULT CAPTUR

VW UP!

112.027 KM
2015
Benzine

166.324 KM
2012
Benzine

33.383 KM
2017
Benzine

48.166 KM
2019
Benzine

54.767 KM
2014
Benzine

€7.995,-

€5.445,-

€14.345,-

€16.345,-

D e Fr a n s e a u t o s p e c i a l i s t
Industriepark 9A, 9351 PA Leek  0594 517 866
 info@autobedrijfpompstra.nl www.autobedrijfpompstra.nl

€7.995,-

