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ONDERHOUD/
REPARATIE

Waar wij sterk in zijn...

AIRCO

KWALITEIT KENT GEEN TIJD
MAAR WEL EEN ADRES

kwaliteit van beide merken is in het
team in huis om uw auto te onderhouden zoals het hoort. Er is nog een
merkspecialisme aanwezig, Lexus.
Het Japanse Lexus is de luxedivisie
van Toyota. Lexus rijders uit deze
regio hoeven niet meer naar Amsterdam. U bent van harte welkom bij uw
Lexus Specialist Koopman Immink in
Heerhugowaard. Om de hoek, wel zo
makkelijk.
Alle merken welkom
Onze service en kwaliteit is al bij vele

DIAGNOSE

Toyota, Fiat en Lexus specialist
Karl (Koopman) en Kees (Immink) zijn
oud medewerkers van de plaatselijke
Toyota dealer in Heerhugowaard.
Nadat deze dealer zijn deuren ging
sluiten, besloten Karl en Kees zelfstandig door te gaan onder de VETOS
formule.
Aangezien Autobedrijf
Koopman
Immink in het voormalige pand van
de Fiat dealer voor Heerhugowaard
en omstreken gevestigd is, kunnen
zij zich profileren als Toyota en Fiat
specialist. De (technische) kennis en

klanten bekend en is niet alleen voorbehouden aan Toyota, Fiat en Lexus
automobielen, want u kunt bij ons
natuurlijk ook terecht voor alle andere
merken auto’s!
De werkplaats, onze gereedschappen
en onze testapparatuur zijn zo uitgevoerd dat wij ook hoogstaand onderhoud en praktisch alle reparaties aan
andere merken kunnen uitvoeren!

SERVICE EN
KWALITEIT

Autobedrijf Koopman Immink is ruim vier jaar geleden als nieuw autobedrijf in Heerhugowaard gestart als VETOS (Vereniging Toyota
Specialisten) dealer.

Nog een pluspunt:
Autobedrijf Koopman Immink heeft
een GRATIS haal- en brengservice!
Kwaliteit kent geen tijd, maar wel een
adres. Wij heten u van harte welkom.

Wij zijn lid
van AutoSN
Dé garageformule voor ieder
merk! Gewoon één adres en
één aanspreekpunt voor al
uw autozaken!

9,1
klanten vertellen

Ons team staat graag
voor u klaar!
Autobedrijf Koopman Immink
Albert Soncklaan 4
1701 BX Heerhugowaard

072 - 57 12 710
info@koopmanimmink.nl
www.koopmanimmink.nl

76 beoordelingen

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag:

Zaterdag:

Verkoop:
09.00-17.30 u.
Werkplaats: 08.00-17.00 u.

09.00-16.00 u.
alléén voor nood en op afspraak

Kosten besparen bij AutoSN
Omdat wij als AUTOSN dealer niet aan opgelegde standaards van de
merkfabrikanten hoeven te voldoen, zijn onze kosten ook lager. En kosten
die er niet zijn, hoef je niet aan de klant door te berekenen. Onze uurtarieven
zijn daarom een behoorlijk stuk lager dan bij een merkdealer en dat merkt
u direct in uw portemonnee.
Goede en goedkope onderdelen
Standaard gaan we uit van originele merkonderdelen. Onze kracht is dat we autokosten verder kunnen verlagen door, bijvoorbeeld buiten de garantieperiode,
goedkopere alternatieve onderdelen aan te bieden. Voor sommige onderdelen
kunnen we zelfs groene* delen (*gebruikte delen van prima kwaliteit, bijv.
plaatwerk) gebruiken.
Perfecte combinatie om op autokosten te besparen
In combinatie met onze aantrekkelijke uurtarieven kunt u aanzienlijk op kosten
besparen, zonder in te leveren op kwaliteit!
Alternatief voor zakelijke en leaserijders
Door centrale afspraken te maken met leasebedrijven en fleetowners zijn
we ook voor zakelijke klanten een aantrekkelijk alternatief. We zijn een goed
en betrouwbaar adres voor het onderhouden en de (APK)keuringen van uw
auto.

AutoSN: uw leasepartner!
De dealers binnen het Autoservice Netwerk zijn uw adres als het gaat om het onderbrengen van het
onderhoud aan uw leaseauto. Afhankelijk van uw contract bent u vrij om te kiezen waar dit onderhoud
mag plaatsvinden en onze AutoSN dealers mogen voor de meeste leasemaatschappijen werken.
Dan is het wel fijn dat dit ook dichterbij huis kan, toch?
Overigens kunnen de meeste AutoSN dealers ook zelf
een leaseaanbod uitbrengen voor uw (toekomstige)
auto. Vraag gewoon naar de mogelijkheden!

Alle AutoSN leden kunnen u ook informeren over de
mogelijkheden van financial lease of private lease
voor een jonge gebruikte auto...

AUTOSN IS EEN UNIEKE SNELGROEIENDE GARAGEFORMULE

Garageformule voor ieder merk!
Alle AutoSN dealers beschikken over MiCheck, een “in the
cloud” systeem waarbij we alle fabrieksinformatie van alle
merken auto’s die binnen Europa rijden, aan de AutoSN
dealers ter beschikking stellen.
Van onderhoudsinformatie, tot reparatieinformatie en zelfs
de acties vanuit de fabrikant. We weten dus eigenlijk alles
van uw auto. Daarnaast krijgen de AutoSN dealers niet
alleen hun opleidingen bij importeurs van verschillende
merken, maar ook via de algemene branche opleidingsinstituten als Innovam en AutoNiveau. Kennis is dus genoeg voorhanden.
Bovenstaande, gecombineerd met aantrekkelijke tarieven
én de mogelijkheid tot gebruik van alternatieve (goedkopere) onderdelen, maakt duidelijk waarom de AutoSN
dealers ook voor u interessant zijn.

LID VAN

Alle leden van PCA en VETOS zijn lid van AutoSN
AutoSN Het beste alternatief voor de merkdealer!

En dat geldt voor alle merken.

AutoSN Occasions
Kies uit meer dan 1500 occasions op www.autosn.nl en vraag
simpelweg een proefrit aan bij de betreffende dealer.
Is de auto gevonden in een ander deel van het land? Geen
probleem, uw AutoSN dealer bij u in de buurt kan mogelijk de
levering van deze auto voor u verzorgen.

ONZE KLANTENREVIEWS
Dat wij er alles aan doen om onze klanten tevreden te stellen en
te houden is voor ons en onze klant een vanzelfsprekendheid.
En als onze klanten ons via bijna 10.000 onafhankelijke Klantenvertellen reviews een hoge waardering geven, is dat nog eens
een extra bevestiging!

Uw voordelen bij
een Autoservice
Netwerk garage:
Sterk in alle merken
Alle garages beschikken
over de juiste technische
kennis en zijn compleet uitgerust
voor onderhoud en reparatie van alle
merken. Voor een eerlijke prijs, met
merkonderdelen of goedgekeurde
alternatieven. Aan u de keuze.

Lagere tarieven dan
de merkdealer
Onze kostenstructuur is
lager dan van een merkdealer. Deze
extra kosten hoeven wij dus niet aan
u door te belasten. Samen met een
goede onderdelen-inkoop geeft dit
voor u lagere autokosten.

BOVAG-lid
Voor zekerheid en garantie
is het fijn te weten dat wij lid
zijn van BOVAG. Zodat u altijd van
betrouwbaarheid en kwaliteit uit kunt
gaan.

Altijd bij u in de buurt
AutoSN groeit zeer sterk.
In het afgelopen jaar zijn
er meer dan 20 garagebedrijven lid
geworden van het AutoSN netwerk.
Zo bent u er altijd van verzekerd dat
een van de meer dan 70 AutoSN
dealers bij u in de buurt gevestigd is.
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GEWOON EERLIJK EN GOED!
Wij staan voor eerlijk en goed onderhoud. Een goede relatie met u is daarbij ons
uitgangspunt. Heldere taal, duidelijke afspraken en geen verrassingen achteraf.
U kunt bij ons altijd terecht voor een betrouwbaar advies.
Er wordt niets onnodig vervangen, alles wat wij aan uw auto doen wordt vooraf met u
doorgesproken. De facturen zijn helder en duidelijk opgesteld zonder kleine lettertjes.
Wij hechten veel waarde aan de uitleg over wat er gedaan moet worden
en gedaan is, maar ook vooral waarom.

Zo simpel kan een goede keuze zijn!
www.autosn.nl
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WAAROM ONDERHOUD?
U weet dat u uw auto volgens het
onderhoudsboekje dient te laten
onderhouden? Maar in de praktijk
gebeurt dit vaak niet of te laat.
Als uw auto goed is onderhouden, is de kans op pech namelijk

Welke banden?

aanzienlijk kleiner. Bij ons kunt u
terecht voor groot en klein onderhoud.
Ons team is goed geschoold en
heeft alle kennis in huis om ieder
merk auto te onderhouden en te
repareren.

Rij altijd veilig elk seizoen tegemoet op de
juiste banden.
Zomer- en winterbanden zijn in veel soorten
en maten verkrijgbaar. Wij adviseren u graag
bij de aanschaf van een nieuwe set banden.

WILGAERDEN GAAT GROEN
IN MOBILITEIT
Stichting Ouderenzorg Wilgaerden is trots op haar nieuwe auto’s, Toyota
Yaris full-Hybrid. Stichting Wilgaerden heeft gekozen voor de complete
mobiliteitsservice van Autobedrijf Koopman Immink.

Er brandt een lampje!

Geen afleveringskosten bij
aankoop occasion!

Bekijk ons volledige occasion aanbod
op www.koopmanimmink.nl

De nieuwe auto’s worden ingezet om medewerkers van Wilgaerden op
een energie efficiënte manier de uitstekende zorg te verlenen bij haar sterk
groeiende klantenkring in West Friesland.
Gelet op uitstraling, kosten, veiligheid en verbruik is Wilgaerden tot de
keuze gekomen om hybride te gaan rijden in de vorm van de Toyota Yaris.
Deze auto draagt namelijk een A-label op energieverbruik.

KOOPMAN IMMINK IS OOK MERKSPECIALIST VOOR FIAT
Ruim 4 jaar geleden hebben wij Fiat dealer Bruin van Kesteren, inclusief het complete team, overgenomen.
Hierdoor zijn wij in staat om alles op het gebied van Fiat voor u te verzorgen.
Ons voordeel aan u:
 Geschoolde Fiat specialisten werken aan uw auto
 Garantie-afwikkeling kunt u via ons laten lopen
 Standaard leveren en monteren van originele onderdelen
 Leveren van nieuwe en jonge occasions van Fiat
Alle merken auto’s
Onze service en kwaliteit zijn niet alleen voorbehouden voor de merkenToyota en Fiat maar iedereen kan natuurlijk
bij ons terecht voor alle andere merken auto’s. De werkplaats, onze gereedschappen en onze testapparatuur,
zijn zo uitgevoerd dat wij ook hoogstaand onderhoud en praktisch alle reparaties aan andere merken dan
Toyota en Fiat kunnen uitvoeren. Kortom, het is zeer zeker de moeite waard om ons te bezoeken.
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Projectrealisatie: Focus Reclame en Marketing, www.focusopreclame.nl - Wijzigingen en zetfouten voorbehouden - AUTOSN / VETOS: 1842-806

Uw auto geeft een diagnosestoring aan en
u weet niet wat er aan de hand is? Een
diagnosefout komt vaak voor. Wij vinden altijd
het probleem. Onze vakkundige monteurs helpen
u snel weer op weg!

