
Alles onder 1 dak, 
gewoon in Holten!

Lease en private lease!

Plaza Holten 
MEGA AANBIEDING
Kijk snel op de achterpagina

Follow us!
facebook.com/
Autobedrijf-Erik-Huzen

twitter.com/erikhuzen

De modern ingerichte werkplaats, die gerund 

wordt door specialisten en liefhebbers met 

passie voor het vak, gaan iedere uitdaging 

aan. Of u nu komt voor een kleine reparatie, 

een APK, onderhoud of schadeherstel, het 

team van Erik Huzen is van alle markten 

thuis. Vakkundig, betrouwbaar en flexibel 

gaat men om met de meest ingewikkelde 

storingen, die zij dankzij cursussen en 

diverse storingsdiagnose-apparatuur snel 

kunnen oplossen.

En als de reparatie of het onderhoud wat 

langer duurt en u mobiel wilt blijven, dan 

hebben wij uiteraard vervangend vervoer ter 

beschikking.

Verkoop

Mocht u op zoek zijn naar een andere auto 

dan verzorgen wij graag een zoekopdracht 

voor u. Dit kan een nieuwe auto of occasion 

zijn (met BOVAG-garantie). Goede service 

en het leveren van hoge kwaliteit, tegen 

betaalbare tarieven. Dat is waar wij voor staan.

BOSCH CAR SERVICE, NU OOK IN HOLTEN!

Autobedrijf Erik Huzen
Handelsweg 2
7451 PJ HOLTEN

Tel. 0548 - 36 61 01
info@erikhuzen.nl
www.erikhuzen.nl

Openingstijden
Ma-vr  08.00 - 17 .00 uur
Za 09.00 - 13.00 uur

klanten vertellen

8,6

860 beoordelingen

Bosch Car Service Erik Huzen

Tel: 0548 - 36 61 01

De meeste leasemaatschappijen laten u 

zelf kiezen waar u het onderhoud aan uw 

leaseauto laat uitvoeren. 

Steeds meer leaserijders kiezen voor de 

onafhankelijke specialist. Die biedt immers 

alle dienstverlening onder één dak. Ook bij 

Bosch Car Service Erik Huzen bent u van 

harte welkom.      

Maar Erik Huzen is veel meer dan alleen 

een autobedrijf. Wij blijven investeren in 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

en bieden onze eindgebruikers het 

concept flexibele mobiliteit aan. 

Niet alleen de auto, maar ook andere 

vervoersmogelijkheden zoals de lease, 

private lease, shortlease en verhuur van 

auto’s worden meegenomen in ons advies.

Bij ons loopt alles op rolletjes, bij u ook?

Bosch Car Service Erik Huzen. Wij doen alles voor uw auto.

BOSCH CAR SERVICE LEASE Autobedrijf Erik Huzen is een merkonafhankelijk autobedrijf gespecialiseerd op het gebied 

van auto-onderhoud, APK, reparatie, reconditionering, verkoop en lease. Wij zijn per 1 januari jl. 

aangesloten bij Bosch Car Service met de kwaliteit en betrouwbaarheid van Bosch, toegepast 

op het onderhoud en de reparatie van alle automerken.



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. Maar wat is er leuker dan lekker kamperen in 
een warm land en met de vrijheid van uw eigen auto? 
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. 

Daarom: voor vertrek, vakantiecheck!

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.

Voor vertrek vakantiecheck!
Het is het schrikbeeld van iedere vakantieganger: pech onderweg terwijl u met de auto op weg bent 
naar uw 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?

KIES VOOR ZEKERHEID VAN BOVAG GARANTIE!

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. 

Bij al deze ondernemingen kunt u met een gerust hart producten en diensten 
afnemen, omdat zij aan de strenge eisen van het BOVAG-lidmaatschap 
voldoen.

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

Een gebruikte auto kopen?

Kijk voor nog meer informatie op:

WWW.BOVAG.NL

1.    Beter in aanbod
2.    Beter in advies
3.    Beter in onderhoud
4.    Beter in garantie
5.    Beter in oplossen

ALLES VOOR EEN BETERE KILOMETER!

Zeker weten met
BOVAG Garantie!

Airconditioning wordt vaak gekoppeld aan een warme zomer-
dag. 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 kan de airco 

gebruiken in combinatie met de verwarming. De lucht is dan 

droog en warm. 

Langere levensduur 
Regelmatig gebruik van de airco voorkomt lek-

kages 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.

Airconditioning: 
het hele jaar door belangrijk

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.

Fabrieksspecificaties
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.

Sinds
1930!



ONTDOE UW AUTO VAN 
PEKEL EN MODDER 
IN ONZE MODERNE 

WASSTRAAT!

Bij inlevering 
van deze bon 

50% korting 
op alle 

programma’s!

Pr
o

je
ct

re
al

is
at

ie
: F

o
cu

s 
R

ec
la

m
e 

en
 M

ar
ke

ti
n

g
, w

w
w

.f
o

cu
so

p
re

cl
am

e.
n

l -
 W

ijz
ig

in
g

en
 e

n
 z

et
fo

u
te

n
 v

o
o

rb
eh

o
u

d
en

 -
 1

B
O

V
A

G
 A

U
TO

 2
09

 -
 1

80
3

Autobedrijf Erik Huzen
Handelsweg 2
7451 PJ HOLTEN

Tel. 0548 - 36 61 01
info@erikhuzen.nl
www.erikhuzen.nl

Openingstijden
Ma-vr  08.00 - 17 .00 uur
Za 09.00 - 13.00 uur

Actie geldig tot 1 maart 2018

Uw Camper onderhoudt u 
gewoon in Holten!  Kijk op 

camperonderhoudoost.nl

4 personen frites en 4 snacks*, voor € 9,95

Bekijk onze site voor de actuele openingstijden

www.plazaholten.nl

*keuze uit kroket of frikandel

Deze aanbieding is alleen geldig tegen inlevering van deze bon, op zondag tussen 16.00 en 20.00 uur. Geldig t/m 1 maart 2018
   

GRATIS 

‘’Airco-onderhoud’’
aan uw camper   
t.w.v. € 119,95  

(leeg halen, afpersen, vacumeren, 
UV vulling en afvullen)

Bij een onderhoudsbeurt 
volgens fabrieksopgave

www.camperonderhoudoost.nl

Op vertoon van deze bon:

Geldig tot 1 maart 2018

MEGA GEZINSACTIE 
BIJ PLAZA HOLTEN

Bosch Car Service Erik Huzen

Verhuur zakelijk en privé:
•  2x 9-persoons bus met dubbele airco! Perfect inzetbaar voor zakelijk, VIP en 

langere ritten voor ontspannen reizen.
•  Grijs kenteken voertuigen beschikbaar, kleine en grotere bestelbussen.
•  Uitgebreid aanhangerpark: huif-, kiep-, gesloten aanhangers en een auto-

ambulance.
•  Tevens een Meubelbak (bakwagen) voertuig met hydraulische laadklep voor 

personen met een klein rijbewijs tot 3500 kg. De maten zijn: Lengte 4.50 Breedte 
2.75 Hoogte 3.00 mtr.
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