
Werkplaats Alkmaar: 

Regelmatig onderhoud is de beste garantie voor een goede bedrijfszekerheid van uw 

auto. Ook een goed onderhouden auto heeft meerwaarde. Ons streven is de juiste 

balans te leveren tussen kwaliteit in onderhoud en het kostenaspect. Wij zijn in het 

bezit van een moderne werkplaats met de nieuwste apparatuur, 

Het totaalpakket hetgeen wij u aanbieden:  

  

Onderhoud/ reparatie alle merken met behoud van fabrieksgarantie 

 

 -  APK-keuringen 

 -  Ruit reparatie & herstel 

 -  Schadeherstel 

 -  Inbouw navigatie/ carkits/ cruisecontrol 

 -  Diverse elektrische accessoires 

 -  Airco Service 

 -  Garantie werkzaamheden 

 -  Accessoires (o.a. velgen & banden) 

 -  Mogelijkheid toepassing gebruikte onderdelen 

  

  

  

Betrouwbaar: 

  

Wij nemen de tijd om u het juiste advies te geven over onderhoud en mogelijke 

reparatie en/of vervanging van onderdelen. Wij zijn gespecialiseerd in het toepassen 

van gebruikte onderdelen. 

Wij zijn aangesloten bij de BOVAG.  Dat betekent dat wij aan de 

hoogstekwaliteitseisen moeten voldoen. Ook op het gebied van onderhoud.  

  

Service: 

  

Wij beschikken over onze eigen servicewagens en hebben ruime mogelijkheden om 

op uw wensen te spelen. Vervangend vervoer is aanwezig. 

  

Kennis en vakkunde: 

  

Onze monteurs bezitten de diverse vakdiploma's en worden regelmatig bijgeschoold.  

  

Welkom in onze Werkplaats: 

  



Natuurlijk is het mogelijk dat uw auto stopt met functioneren naar behoren. Dit is erg 

vervelend en wij helpen u dan ook graag met het zo spoedig mogelijk oplossen van 

uw probleem. In onze deskundige werkplaats helpen wij u graag met het onderhoud, 

repareren of APK keuren van uw auto. Ook voor schadeherstel kunt u bij ons terecht. 

  

Wij zijn gespecialiseerd in de volgende werkzaamheden: 

   -   APK-keuringen  

   -   Grote onderhoudsbeurten  

   -   Kleine onderhoudsbeurten  

   -   Onderhoud aan airconditioning  

   -   Schade-afwikkeling  

   -   Lak-reparaties en/of spuitwerkzaamheden  

   -   Probleem oplossing en onderhoud aan onder andere motor, transmissie, uitlaat, 
remmen, wielen en  

       elektronica  

   -   Nieuwe banden en velgen  

   -   Winterbanden  

  

Onze werkzaamheden vinden plaats onder de BOVAG voorwaarden, zodat u zeker 

kan zijn dat Uw auto onderhoud krijgt van de hoogste kwaliteit en U vervolgens weer 

met een gerust hart de weg op kan. Wij en onze monteurs proberen zo professioneel 

en nauwkeurig mogelijk te werken om onze klantenkring tevreden te houden. 

Voor een afspraak voor reparatie, onderhoud, APK of een van onze andere 

werkzaamheden, bel dan even naar 072-5157700 

  

Onze openingstijden: 

  

Maandag 08:00 uur - 17:00 uur 

Dinsdag 08:00 uur - 17:00 uur 

Woensdag 08:00 uur - 17:00 uur 

Donderdag 08:00 uur - 17:00 uur 

Vrijdag 08:00 uur - 17:00 uur 



Zaterdag Gesloten 

Zondag Gesloten 

 


