Wij doen alles voor uw auto,
ook ruitschadeherstel!

Volg ons op

Ruitschade?
Bij Smeets Schimmert kunt u terecht voor onderhoud en reparaties van alle
merken auto’s. Wist u dat u bij ons heel goed terecht kunt voor schadeherstel
en ruitschade?

volgens de polis geen recht op vervangend vervoer?
Dan regelen wij dit voor u!
Tevens kunnen wij voor u de schadeafwikkeling
rechtstreeks met de verzekeringsmaatschappij

We zijn gespecialiseerd in ruitreparaties. Een putje

staan. Schade door eigen schuld? WA verzekerd?

of een sterretje in uw voorruit is altijd vervelend.

Om de kostprijs relatief laag te houden, denken

Onze werkplaats is hiervoor speciaal ingericht,

wij in alle gevallen met u mee. Bovendien mogen

zodat u veilig en zo snel mogelijk weer de weg

we voor vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen

op kunt. Dit zijn veelal de kleine reparaties, voor

de schade herstellen. Indien u een eigen risico

grotere schades hebben we een leenauto klaar

heeft, nemen wij die doorgaans over. Heeft u

9,2

Klantenvertellen
1573 beoordelingen

regelen, zo heeft u er geen omkijken naar!

Gratis v.a. WA-extra!
Wist u dat u vanaf WA-extra verzekerd bent voor
ruitschade? Dus GRATIS reparatie! Vervanging is
in veel gevallen ook geheel kosteloos.
Niet voldoende verzekerd? Wij hanteren scherpe
prijzen.

Het is weer tijd voor
de bandenwissel!
Bel
045 404 2442
en maak een
afspraak!

‘Alle werkzaamheden naar volle tevredenheid uitgevoerd en bij extra werkzaamheden
van tevoren gebeld I.v.m. de extra bijkomende kosten, dus geen kosten achteraf die
je nog niet wist.’
‘Alles verliep volgens afspraak. Wanneer er vragen zijn worden ze meteen en
duidelijk beantwoord. Zeer hulpvaardig.’
‘Zeer goede service na een eerder uitgevoerde grote beurt.’
‘Persoonlijke aandacht, duidelijke uitleg. Men voelt zich op het gemak en men kan
gebruik maken van het koffieapparaat. Goede service. Men gaat met een fijn gevoel
de deur uit en met een veilig gevoel de weg op. Familie Smeets, Dank je wel voor de
service.’
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Autobedrijf Smeets Schimmert
Bekerbaan 15a
6333 EH Schimmert

045 - 404 24 42
info@smeetsschimmert.nl
www.smeetsschimmert.nl

Openingstijden
Ma-vr 08.00 - 17.30 u
Za
10.00 - 15.00 u

ALLES VOOR EEN BETERE KILOMETER!
De naam BOVAG en het bijbehorende logo duikt op vrijwel elke
straathoek in Nederland op. Niet zo gek, want bij BOVAG zijn maar
liefst 9.000 bedrijven aangesloten en die houden stuk voor stuk
hun eigen dorp, stad of regio draaiende.

Sinds
1930!

Sinds 1930 staat de Bond Van Automobielhandelaren en Garagebedrijven garant
voor de kwaliteit van de aangesloten ondernemingen. Maar dat zijn allang niet
meer alleen autobedrijven, waarvan er zo’n 6.000 in het hele land lid zijn.
Vrijwel alle soorten ondernemingen die zich bezig houden met je mobiliteit, zijn
aangesloten bij BOVAG. Van rijscholen tot caravanbedrijven, van autowasstraten
tot fietsenwinkels en van motordealers tot autoverhuurders.
Bij al deze ondernemingen kun je met een gerust hart producten en diensten
afnemen, omdat zij aan de strenge eisen van het BOVAG-lidmaatschap voldoen.

Voor vertrek vakantiecheck!
Het is het schrikbeeld van iedere vakantieganger: pech onderweg terwijl je met de auto op weg bent
naar je vakantiebestemming. Daar sta je, op de vluchtstrook langs een drukke weg in de brandende
zon. Huilende kinderen. En hoe leg je uit in een vreemde taal dat er een rood lampje brandt op het
dashboard?
Ieder jaar gaan miljoenen Nederlanders met de auto op
vakantie. Vaak een lange rit: nog altijd zijn landen als
Frankrijk, Spanje en Italië favoriet voor een paar weekjes
zomervakantie. En dan ben je al gauw 1500 kilometer
onderweg. Eigenlijk begint de vakantie al op het moment
dat je thuis instapt. Zorg dan wel dat de auto of camper
en de vouwwagen, aanhanger en caravan in topconditie
zijn.

Rust nemen
Uit onderzoek blijkt dat in bijna de helft van de gevallen
één persoon alle kilometers naar de vakantiebestemming
achter het stuur zit. Net zoveel mensen geven aan
alleen noodzakelijke stops te maken, bijvoorbeeld om te
tanken, voor toiletbezoek of om te eten. Het algemene
advies luidt elke twee uur een kwartier rust te nemen. In
de gevallen dat één persoon alle kilometers rijdt, neemt
maar 15% elke twee à drie uur rust.

KIES VOOR ZEKERHEID VAN BOVAG GARANTIE!
Kijk voor nog meer informatie op:

WWW.BOVAG.NL

Daarom: voor vertrek, vakantiecheck!

Airconditioning:
het hele jaar door belangrijk

Langere levensduur
Regelmatig gebruik van de airco voorkomt lekkages
en draagt bij aan de levensduur van het systeem. Een
lekkende airco is een kwalijke zaak, zowel voor je
portemonnee als voor het milieu, vanwege de HFKgassen die bijdragen aan het broeikaseffect. Door de
airconditioning regelmatig te gebruiken, draag je dus zelf
bij aan de conditie van de airco.
Daarnaast is het belangrijk om het systeem regelmatig
te laten controleren, reinigen en zo nodig bijvullen door
een erkende monteur. Neem hiervoor contact op met een
BOVAG-bedrijf in de buurt.

Beter in aanbod
Beter in advies
Beter in onderhoud
Beter in garantie
Beter in oplossen

Fabrieksgarantie
Fabrieksgarantie is de garantie die de fabrikant of de importeur geeft op
nieuwe en jonge auto’s. Heeft jouw auto nog fabrieksgarantie dan kun je
zelf kiezen welk autobedrijf het onderhoud doet. Zolang het onderhoud
maar volgens fabrieksvoorschriften wordt uitgevoerd heb je recht op
fabrieksgarantie.

Airconditioning wordt vaak gekoppeld aan een warme zomerdag.
Toch is dit systeem ook heel handig in de herfst en winter.
De lucht uit de airco is veel droger dan die uit de
blower. Dat maakt de airco ideaal om beslagen
ruiten te ontwasemen. Als je bang bent dat je
voor schone ruiten in een ijskoude auto moet
zitten wees gerust, je kunt de airco gebruiken in
combinatie met de verwarming. De lucht is dan
droog en warm.

1.
2.
3.
4.
5.

Fabrieksspecificaties

Autoband op juiste spanning
Autorijden met je banden op de juiste spanning is veiliger, zuiniger en beter voor het milieu. De juiste
spanning zorgt voor meer grip, minder brandstofverbruik en minder slijtage van de band. Dat levert al snel
€ 100 per jaar op. Toch rijdt zo’n 60 procent van de Nederlanders rond met te slap opgepompte banden.

Check elke twee maanden
De helft van alle Nederlanders checkt zijn bandenspanning minder dan 3 keer per jaar, terwijl iedere twee maanden wordt
aanbevolen. De bandenspanning kan het best gemeten worden als de banden koud zijn.

Simpele bijdrage aan schoner Nederland
Door op goed opgepompte banden te rijden kun je geld besparen én zorg je voor minder CO2-uitstoot.
BOVAG is deelnemer aan de campagne ‘Geef je banden lucht’ om automobilisten te wijzen op de voordelen van een vers opgepompte
band. Ook op www.geefjebandenlucht.nl is deze informatie te vinden. Meer informatie over bandenspanning en de voordelen van het
rijden op de best beschikbare band staat op www.kiesdebesteband.nl.

Is je auto toe aan een onderhoudsbeurt dan kun je natuurlijk overal terecht. Maar de
ene onderhoudsbeurt is de andere niet.
Wil je zeker weten dat alles optimaal wordt gecontroleerd vraag dan om onderhoud
volgens de fabriekspecificaties. Dat is onderhoud volgens het boekje, waarbij de
onderdelen voor jouw merk en type auto centraal staan.

