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Laszlo van Miltenburg
Onze 1e monteur met APK. Leergierig 
en altijd in om cursussen te volgen. 
Hij gaat ervoor!

Kevin Heijmans
2e monteur. Hoopt binnenkort te 
slagen voor 1e monteur.

Nico Hoek
Is onze 2e monteur met veel 
werkervaring. Nico gaat regelmatig 
op training en leert nog steeds bij.

Driek Epskamp
Verzorgt de in- en verkoop van de 
auto’s en heeft de algehele leiding.

Annet Epskamp-Griffioen
Is getrouwd met Driek en verantwoordelijk 
voor de administratie en personeelszaken.

Rob Bommezijn
Is het aanspreekpunt voor de receptie 
en stuurt de werkplaats aan.

Merijn Epskamp
Student HBO automotive. Onze vliegende 
keep. Ondersteunt waar nodig.

Henk Westerbeek
Henk is van de afdeling transport. 
Hij verzorgt de haal- en brengservice.

klanten vertellen "Zeer goed en vakkundig."

"Uitstekende service, klantgericht en vriendelijk personeel, gratis 
leenauto (uiteraard wel zelf de brandstof betalen)."

“SUPER, ik ben 64 en heb nog nooit zo'n fijne garage gehad. Ook voor mijn man 
en dochter hebben we onze auto daar aangeschaft en in onderhoud."

"Mijn ervaringen met Autodeal zijn geweldig! Ik raad iedereen aan bij Autodeal een 
auto te kopen of de auto die men al heeft voor onderhoud te brengen. Bijzonder 
aardige mensen, grote en vergaande service, alles TOP!"

Kijk voor meer reviews op www.autodeal.nl.

Epskamp AutoDeal
Leidseweg 386
2253 JN Voorschoten

ma. - vrij.: 08.30 - 17.30 uur
zaterdag: 09.00 - 16.00 uur

's Avonds mogelijk op afspraak.

071 - 579 02 72
info@autodeal.nl
www.autodeal.nl

WIST U DAT...
 Ons uurtarief veel lager ligt 
dan bij de merkdealer en u dus flink 
bespaart op uw onderhoudskosten?

 Wij gebruik maken van de  
nieuwste Bosch Diagnose 
apparatuur?

 Wij airco specialist zijn en 
zowel het koudemiddel R134a, als 
het nieuwe R1234YF op voorraad 
hebben?

 U bij ons gebruik kunt maken 
van gratis vervangend vervoer bij 
reparatie of onderhoud?

Ons team gespecialiseerd is in 
het onderhoud van uw elektrische 
auto?

 Wij distributieriem specialist 
zijn?

 Wij zoekopdrachten voor u 
uitvoeren om zo uw droomauto te 
vinden?

 Wij voor onze vaste
klanten een winter-
banden hotel hebben?

WIJ STELLEN ONS GRAAG EVEN AAN U VOOR!



www.autodeal.nlEpskamp auto deal               -               Leidseweg 386              -               2253 JN Voorschoten T: 071 - 579 02 72               -               E: info@autodeal.nl

Ook voor restylen, spotrepair en ruitherstel bent u bij ons aan het juiste adres! 
Het aircogas (koudemiddel) is de afge-
lopen jaren enorm duur geworden. 
Epskamp Auto Deal wil het onderhoud 
aan uw airco graag betaalbaar houden.

Wij verzorgen de 
complete 
airco 
service 
beurt 
voor:

Zien en gezien worden.

Sinds 2003 timmert Epskamp Auto Deal aan de weg!
Wij zijn uitgegroeid tot een onafhankelijk autobedrijf met een aantal specia-
lisaties, zoals aircoservice en distributieriem specialist.

Ons team bestaat uit drie monteurs die aangestuurd worden door Rob Bom-
mezijn. Rob is tevens het aangespreekpunt voor de klant. Zo houden wij de 
lijnen kort en kunnen wij u snel en goed helpen. 

Wij staan achter onze slogan: Auto Deal gewoon doen!

en voorkom dat u stil komt te staan.

Laat GRATIS uw accu opmeten 

SCHADEHERSTEL
Of het om een deukje, krasje, kapotte ruit of flinke blikschade gaat, wij hebben de 
kennis in huis om te taxeren, repareren en de schade met de verzekeringsmaat-
schappij te regelen. Onze medewerkers hebben ruime ervaring met het invullen van 
het schadeformulier en de gehele financiële afhandeling van de reparatie. Wij helpen 
u daar graag bij.

De schade wordt getaxeerd door middel van het 
Audatex Calculatiesysteem. Rob Bommezijn is 
hiervoor speciaal gecertificeerd. Daarna wordt 
contact opgenomen met uw verzekeringsmaat-
schappij. Voor sommige schades moet een scha-

de-expert langs komen. In goed overleg wordt 
dan het definitieve schadebedrag vastgesteld. 

Wij regelen de herstelwerkzaamheden en uw auto 
is weer als nieuw.

ONDERHOUDSTIPS

   Open bij een opgewarmde auto 
eerst de ramen, zodat warme lucht 
kan worden afgevoerd. Minder 
koelen betekent besparing van 
brandstof.

   Zet een kwartiertje voor aankomst 
de airco uit. Dit voorkomt aangroei 
van bacteriën en schimmels op de 
verdamper. 

   Als het buiten koud en nat is, kunt 
u de airco ook goed gebruiken. 
Niet alleen om de airco in goede 
conditie te houden, maar ook om 
de auto van binnen te drogen. 

   Te zachte banden verminderen uw rijcom-
fort en hebben een negatieve invloed op 
uw veiligheid.

   Een te lage bandenspanning vergroot de 
kans op een klapband omdat de weerstand 
van de band groter wordt en de tempera-
tuur in de band hoger oploopt.

   Door die extra weerstand zal zowel de 
bandenslijtage als het brandstofverbruik 
toenemen.

   Indien uw auto regelmatig zwaarder 
belast wordt, adviseren wij u de banden- 
spanning iets hoger te zetten. Bijv. 0.2 bar.

   Wilt u geld besparen? Controleer dan 
regelmatig uw bandenspanning.

Hoe ga ik verstandig 
om met mijn airco?

Het belang van de juiste 
bandenspanning

BELANGRIJK NIEUWS 
              VOOR UW AIRCO!

€ 69,00
(incl. BTW)

Wat doen wij?

  Het complete systeem wordt getest.

   Alle componenten worden op lekkage 
gecontroleerd.

   De staat van de condensor wordt  
gecontroleerd.

Indien nodig, kan het aircosysteem bijgevuld 
worden. Hieraan zijn extra kosten verbonden.

Een aircosysteem heeft bij inge-
bruikname 400 gram koudemiddel.
Wij halen het systeem leeg en 
vangen, in dit voorbeeld, 310 gr. 
koudemiddel op. Dit wordt door 
ons gerecycled en weer in het 
aircosysteem gepompt samen met 
90 gram nieuw koudemiddel. 
U betaalt alleen de gebruikte 90 
gram koudemiddel. Wel zo eerlijk 
dus!

Hoe berekenEN wij 
het bijvullen?

HEEFT U NARE LUCHTJES 
       IN HET AIRCOSYSTEEM?
Wij reinigen uw aircosysteem 
en zorgen dat nare luchtjes en 
ziektekiemen verdwijnen. € 32,50

(incl. BTW)

Speciale 
voorjaars-

actie:

ELECTRIC SERVICE CENTER

AUTO DEAL: HET EERSTE ELECTRIC SERVICE    
          CENTER IN DE REGIO

Elektrisch rijden. Het gaat nu echt gebeuren!!

Elektrisch rijden heeft de toekomst, zeker nu wel duidelijk is dat er een eind 
komt aan de winning van fossiele brandstoffen. Bovendien is het veel beter 
voor het milieu. Wij gaan graag in deze ontwikkeling mee en hebben inmiddels 
gekozen voor de volledig elektrische Nissan Leaf. De Leaf is een betaalbare 
elektrische auto voor wie van pittig rijden houdt. Met een volgeladen batterij 
kan de auto maar liefst 300 kilometer aan.

Een elektrische auto heeft ander onderhoud nodig dan een benzineauto. Zo 
heeft deze auto bijvoorbeeld meer elektrische componenten. 

Bij Epskamp Auto Deal werken 
we aan duurzaamheid!
In een garage wordt gewerkt met olie, plastic 
en energie. Wij bewijzen dat het heel goed 
mogelijk is om duurzaam te werken. 

Laat GRATIS uw verlichting 
controleren 

Rijden met defecte verlichting kan een bekeuring opleveren variërend tussen € 90,- 
en € 140,- Heb je reservelampen bij je, dan krijg je de gelegenheid om ter plekke het 
lampje te vervangen en volgt er geen bekeuring.

Koop een setje reservelampen bij Epskamp Auto 
Deal. Altijd scherp geprijsd en nu met

20%
kortingWij hebben diverse sets op voorraad o.a. Halogeen en Xenon.

Ook een aantal andere componenten, zoals bij de airco, hebben meer onder-
houd nodig. Het accupakket wordt vaak gekoeld door de airco en kan bij een 
defecte airco voor laadproblemen en zelfs defecte batterijen zorgen. Twee van 
onze monteurs hebben inmiddels de speciale opleiding onderhoud en diag-
nose electrische voertuigen afgerond en kunnen alle onderhoudswerkzaam-
heden uitvoeren.

Om het onderhoud aan uw electrische auto veilig te kunnen uitvoeren, hebben 
wij tevens geinvesteerd in de aanschaf van speciaal gereedschap.

Alle veranderingen in de autobranche, zoals bijvoorbeeld het rijden op water-
stof, worden door ons met belangstelling gevolgd.

Inmiddels hebben wij meerdere tevreden elektrische autorijders onder onze 
klanten. 

Wilt u weten hoe de Leaf rijdt? Kom gerust een keer proefrijden bij Epskamp 
Auto Deal.

 Auto’s worden gepoetst met wasbare doeken in plaats van papier. 

 Het wassen gebeurt op een energiezuinig programma. 

 De remmenreiniger zit in een pomp zonder drijfgas.

 Tijdens reparatie of onderhoud werken we met een herbruikbare mat.

 De verwarming gaat in de winter om 16.00 uur een graadje lager.

 Waar mogelijk brandt de verlichting in ons bedrijf helemaal niet.

 Bij onderhoud wordt altijd de bandenspanning gecontroleerd. 

  Wij werken alleen met banden voorzien van een energie- en 

geluidslabel.

 Onze koffie gaat niet in een plastic bekertje, maar gewoon in een mok.

  Papier op kantoor wordt niet weggegooid, maar aan beide kanten 

gebruikt.

 Wij hebben een eigen milieustraat. 

  Jaarlijks worden wij gecontroleerd door de gemeente Voorschoten 

en dat doorstaan we elke keer met glans, maar wij zijn altijd op zoek 

naar meer mogelijkheden om duurzaam te ondernemen.
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Het Auto Deal Koop Zeker Pakket 

	
ü Grote	onderhoudsbeurt	met	vervanging	van	de	

benodigde	filters.	Hierbij	hanteren	wij	de	80	punten	
checklist.	
	

ü Moet	de	distributieriem	nu	of	binnen	een	jaar	vervangen	
worden?	Dan	doen	wij	dit	vóór	aflevering	van	uw	auto.	

	

ü De	auto	krijgt	airco	service,	d.w.z.	een	controle	op	
werking	en	het	opnieuw	vullen	van	het	systeem.	

	

ü De	auto	wordt	professioneel	schoongemaakt	en	gepoetst.	
	

ü Indien	nodig	worden	de	banden	vervangen	(<	3	mm	
profiel).	

	

ü Bij	aflevering	ontvangt	u	een	APK-tegoedbon	voor	
volgend	jaar.	(t.w.v.	35,-	euro)	

	

ü Gratis	vervangend	vervoer	bij	garantiewerkzaamheden. 
 

Auto Deal Koop Zeker Pakket  € 599,- 

 
 

Uniek in de regio, wij zoeken 
uw droomauto!

Wij verzorgen graag het gehele traject 
voor u. Wij gaan, na een inventarisatie 
van uw wensen, op zoek naar de auto van 
uw dromen. Eenmaal gevonden halen wij 
de auto voor u op en wordt de auto com-
pleet door ons vakkundige team nageke-

ken, waar nodig gerepareerd en rijklaar 
gemaakt, gepoetst en natuurlijk voorzien 
van APK en afgeleverd met 6 maanden 
BOVAG garantie. Uw huidige auto inrui-
len? Dat kan natuurlijk ook.
Kortom: u vraagt en wij zoeken.

Epskamp AutoDeal
Leidseweg 386
2253 JN Voorschoten

ma. - vrij.: 08.30 - 17.30 uur
zaterdag: 09.00 - 16.00 uur

's Avonds mogelijk op afspraak.

071 - 579 02 72
info@autodeal.nl
www.autodeal.nl

Ziet u door de bomen het bos niet meer? U weet 
welke auto u wilt, maar u heeft geen tijd of de 
juiste middelen om uw droomauto te vinden? 

Wat houdt BOVAG Garantie in?
BOVAG Garantie houdt in dat Epskamp Auto Deal uw occasion tot 6 maanden na 
aankoop kosteloos herstelt als er zich gebreken voordoen die op het moment van 
de koop niet waarneembaar waren.

Ook de gebreken die tijdens deze 6 maanden wegens normaal gebruik 
zijn ontstaan, vallen onder deze aankoopgarantie. De garantie dekt 
zowel de kosten van de onderdelen als de manuren. 
Ook als u het onderhoud of de reparatie door ons laat uitvoeren, 
heeft u recht op garantie: de zes maanden BOVAG Reparatie & On-
derhoud Garantie.

OCCASIONS

Onze occasionvoorraad in deze krant plaatsen, leek ons niet zo handig. Grote 
kans dat deze alweer verkocht is. 

Kijk voor de actuele voorraad op onze website: www.autodeal.nl.

Eerste monteur met APK
Voor de uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een monteur met APK.

Zeg JA op onderstaande vragen en zet de volgende stap in je carriere. 

• Vind je het leuk om in een enthousiast en gedreven team te werken?
• Ben je leergierig en ga je een uitdaging niet uit de weg?
• Ben je in het bezit van rijbewijs B?
• Heb jij nog niet helemaal dit niveau, maar wil je vooruit met je carrière?

Neem dan contact op met Driek of Rob. 
Bel of mail ons. Telefoon: 071-579 02 72 of info@autodeal.nl 


