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CARPROF AUTOSERVICE VALENTIJN
STAAT NIET STIL

In juni kregen wij te horen dat ons bedrijf genomineerd was als halvefinalist voor
het BOVAG Onafhankelijk Autobedrijf van het jaar 2019-2020. De vakjury heeft ons
geselecteerd als een van de tien kanshebbers.
Begin juli kwam het fantastische nieuws dat
wij naar de finale gaan en nu tot de top 3
behoren! Op 8 oktober 2019 zal tijdens het
BOVAG jaarcongres bekend worden gemaakt wie
zich Autobedrijf van het jaar 2019-2020 mag
noemen. Wij zijn erg trots op ons team, een
betere bevestiging is er niet!
Waarom Carprof?
Per 1 juli is Autoservice Valentijn aangesloten
bij Carprof. In de toekomst zal er behoorlijk wat
veranderen in de autobranche. Te denken aan de
innovatie op het gebied van elektrische auto’s
en private lease. “Het is daarom van belang
om aangesloten te zijn bij een formule, immers

samen sta je sterker dan alleen en bereik je
collectief meer dan alleen. Bovendien stralen we
nu nog meer professionaliteit uit!”, aldus Adrie
Valentijn.

Autoservice Valentijn is sinds
16-01-2019 een officieel
Erkend Duurzaam autobedrijf.
Het certificaat Erkend Duurzaam wordt uitgereikt door

Pechhulp
Aangesloten zijn bij Carprof biedt nog meer
voordelen. Zo kunt u nu bijvoorbeeld een
pechhulp voor Nederland en Europa afsluiten
tijdens onderhoud en reparatie voor € 29,95.
Dit is in de meeste gevallen gemiddeld € 100,=
goedkoper dan bij een andere aanbieder. Nu ter
introductie het eerste jaar voor € 15,= en bij een
groot onderhoud gratis.
Garantie
Bij Carprof Valentijn krijgt u op uw reparatie en
onderdelen maar liefst 24 maanden garantie!

Wij kunnen alle voertuigen met
een Nederlands kentekenbewijs
overschrijven, op naam stellen of
schorsen via ons kentekenloket!

Carprof Valentijn is officieel erkend duurzaam!

Als vanouds
Verder blijft onze service zoals u die van ons
gewend bent: helder en transparant.

IvDM en is het bewijs dat
Autoservice Valentijn in alle
facetten van de bedrijfsvoering duurzame verbeteringen
heeft doorgevoerd.
Adrie Valentijn: “Wij verkopen alleen nog maar stille en zuinige banden en de gebruikte banden worden op een milieuvriendelijke wijze afgevoerd. Datzelfde geldt
voor de smeermiddelen en andere onbruikbare materialen. We hebben groene
stroom en gaan zuinig om met energie!”
Ook als werkgever heeft Adrie zijn zaken op orde. Zijn pand is geheel voorzien
van zonnepanelen en duurzaam gebouwd! Duurzaam betekent ook dat er goede
arbeidsomstandigheden zijn met aandacht voor het welzijn van de werknemers.
Maar ook buiten het bedrijf neemt Adrie zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid door de sponsoring van diverse lokale sportverenigingen!
Benieuwd? Kom eens langs voor een kopje koffie!

CarProf Valentijn: Hart voor auto en klant!

Carprof Valentijn BV
Valeton 1A
5301 LW Zaltbommel

0418 - 750 369
info@autoservice-valentijn.nl
www.autoservice-valentijn.nl

Maandag* t/m vrijdag
8:00 - 17:30 uur

Zaterdag
10:00 - 13:00 uur

pauze van
10:00 - 10:15 uur
12:30 - 13:00 uur
15:00 - 15:15 uur

*Maandagavond zijn
we geopend van
19:00 - 21:00 uur.

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 11.000 bedrijven aangesloten en die houden stuk
voor stuk hun eigen dorp, stad of regio draaiende.
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 uw mobiliteit, zijn aangesloten bij BOVAG. Van rijscholen tot
caravanbedrijven, van autowasstraten tot fietsenwinkels en van motordealers
tot autoverhuurders.

Sinds
1930!

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.

Auto-onderhoud, hoe
vaak en waarom?
Hoe vaak moet je auto naar de garage? Dat staat in het instructieboekje en
scheelt nogal per model. De meeste nieuwe auto’s geven een melding op het
dashboard als het tijd is voor een onderhoudsbeurt.
Bij een kleine beurt ververst de monteur onder meer de olie, vervangt het filter en kijkt
naar onderdelen als remmen, uitlaat, accu en lichten. Bij een grote beurt worden onder
meer ook het koelsysteem en de wielophanging gecontroleerd. Bovendien krijgen de
remmen een schoonmaakbeurt en worden bougies, lucht- en brandstoffilters vervangen.
Zorg ervoor dat je tussen beurten door regelmatig je banden, verlichting, oliepeil en je
koel- en ruitenwisservloeistof controleert.

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

WWW.BOVAG.NL

Houd je auto
in topconditie

1.
2.
3.
4.
5.

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

Airconditioning:
het hele jaar door belangrijk

Jouw auto is je heel wat waard, dat begrijpen wij als geen ander. Je wilt
jarenlang genieten van een goed onderhouden auto en deze misschien
daarna inruilen of verkopen.

Airconditioning wordt vaak gekoppeld aan een warme zomerdag. Toch is dit systeem ook heel handig in de herfst en winter.

Als je jouw auto inruilt bij jouw BOVAG autobedrijf, dan is het belangrijk dat een aantal zaken op
orde zijn. We hebben wat tips voor het verkopen van jouw auto op een rij gezet:

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 kan de
airco gebruiken in combinatie met de verwarming. De
lucht is dan droog en warm.

Een auto die recent APK
gekeurd is en een grondige
onderhoudsbeurt heeft
gehad is aantrekkelijk voor een koper.
Combineer eventueel een APK met
een onderhoudsbeurt bij een BOVAGautobedrijf.

Maak de auto schoon aan de
binnen- en de buitenkant.
Het deskundige personeel van
een BOVAG-autowasbedrijf weet precies
hoe je jouw auto helemaal verkoopklaar
maakt.

Laat technische problemen
oplossen bij een BOVAGautobedrijf. Je krijgt een
betere prijs voor een auto die helemaal
in orde is. Laat vloeistoffen op peil
brengen en eventueel de airco bijvullen.

Zorg voor een bijgewerkt
onderhoudsboekje en
eventueel voor het Nationale
Auto Pas Tellerrapport. Die laatste kun
je aanvragen bij de RDW.
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2

4

Een gebruikte auto kopen?
Wil je een tweedehandsauto kopen? Dan is er heel
wat om bij stil te staan. Waar kan je bijvoorbeeld het
best een gebruikte auto kopen? Welk model auto past
bij je? Wat zijn de voordelen van het kopen van een
occasion? En waar moet je speciaal op letten?
Kies voor de occasionsite van de BOVAG, viaBOVAG.nl!
 BOVAG GARANTIE
 OMRUILGARANTIE
 ALL-IN PRIJZEN

Zeker weten met
BOVAG Garantie!

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 HFK-gassen
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.

Autoservice Valentijn
www.autoservice-valentijn.nl

LeaseProf Service Center
Bij Carprof Valentijn kunt u ook terecht met uw leaseauto! Wij hebben
alle expertise in huis en werken voor veel verschillende leasemaatschappijen. Wij zijn aangesloten bij LeaseProf, kwaliteit staat
voorop!
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Bent u al bekend met onze handige APP?
Maak het uzelf gemakkelijk met de
Autoservice Valentijn app!
Onze app heeft een grote update ondergaan zodat het voor u nog
makkelijker wordt om snel een afspraak in te plannen, of ons te
bereiken via de chat.
Download de Autoservice Valentijn app en profiteer
van de voordelen:

 Zomer/winterbanden opslag
 Haal- en brengservice
 Vervangend vervoer

U wordt herinnerd aan uw onderhoud en APK

•

Plan gemakkelijk een werkplaatsafspraak in

•

Wij zijn eenvoudig te bereiken via de live-chat

•

Direct hulp bij pech of storingen

•

Altijd een digitaal schadeformulier bij de hand

•

Altijd op de hoogte van onze laatste acties en ontwikkelingen

9,3

klanten vertellen
‘Zeer goed, kom er al van begin af aan, zeer aan te bevelen. Bij wachten
een bakje koffie en een krantje.’ 6-4-2019
‘Auto gebracht voor onderhoud en APK alles netjes op voorhand
besproken en tussendoor gebeld over bijkomende kosten. Zeer
verzorgd en mooi bedrijf echte aanrader.’ 11-5-2019
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Projectrealisatie: Focus Reclame en Marketing, www.focusopreclame.nl - Wijzigingen en zetfouten voorbehouden - BOVAG AUTO: 1934-831

Sterk in:
 Onderhoud
 Reparatie
 Banden
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