
Voor Jaco Smith, eigenaar van Vakgarage 
Leeuwenburg, is vertrouwen het sleutelwoord 
dat de relatie met zijn klanten typeert. “Klanten 
kunnen bij ons terecht voor reparatie en 
onderhoud van alle merken en typen auto’s. Bij 
ons staat dus niet het merk centraal, maar de 
klant. Daarom maken we duidelijke afspraken 
over de werkzaamheden en laten we vooraf 
weten wat de kosten zijn. We bekijken wat 
er nodig is en gaan niet onnodig onderdelen 

vervangen. Bij meerwerk overleggen we altijd  
eerst met de klant. Dit voorkomt nare verras-
singen achteraf.” En indien nodig beschikt de 
garage over vervangend vervoer én een haal- en 
brengservice om het u zo gemakkelijk mogelijk te 
maken.  

 Garage Buiten
Vakgarage Leeuwenburg is van oorsprong een 
familiebedrijf dat al sinds 1922 bestaat. “Het 

bedrijf is begonnen met rijwielreparatie, pas later 
kwamen daar brommers, motoren en auto’s bij. 
De originele naam was ‘Garage Buiten’ om de 
simpele reden dat de reparaties buiten op straat 
werden uitgevoerd.“

“Het bevalt me uitstekend, ik heb er veel 
plezier in om klanten persoonlijk te spreken en 
om bezig te zijn in de werkplaats. Een prettige 
sfeer en persoonlijk contact vinden we hier heel 
belangrijk, het is fijn om te merken dat klanten 
dit ook waarderen”, vertelt Jaco. 

Vakgarage Leeuwenburg
Charloisse Lagedijk 548
3084 LG Rotterdam

010 - 48 04 967
info@vakgarageleeuwenburg.nl
www.vakgarageleeuwenburg.nl

Openingstijden
Ma-vr    08.00 - 18.00 u
Za          09.00 - 17.00 u

Vakgarage Leeuwenburg helpt u 
snel en veilig de weg op!

Kijk ook op de achterpagina! }

LEEUWENBURG

Vakgarage  Leeuwenburg  heeft een brug met een 
hefvermogen van 7 ton. Deze is goed berekend 
op zwaardere voertuigen zoals campers en grote 
bestelbussen. “Ook voor campers kunnen wij het 
onderhoud verzorgen en keuringen uitvoeren. 
Om met een lekker onbezorgd gevoel op vakantie 
te gaan, adviseren wij de vakantiecheck waarbij 
de auto op alle cruciale onderdelen wordt 
nagekeken,” verduidelijkt  Jaco Smith. 
Met de Vakgarage Pechhulp bent u voor een 
scherp tarief verzekerd van complete pechhulp-
service in Nederland en in het buitenland. Ook 
voor aan- en verkoop van occasions kunnen 
klanten terecht bij Vakgarage Leeuwenburg. Bij 
de aanschaf van een gebruikte auto ontvangt 

u niet alleen minimaal zes maanden BOVAG-
garantie, maar ook een jaar lang de Pechhulp-
service gratis. 

Heeft u elders een gebruikte wagen op het oog? 
Dan is het verstandig om een aankoopkeuring 
uit te laten voeren, zodat u weet waar u aan toe 
bent.  

Bij Vakgarage Leeuwenburg staan ele-
menten als kwaliteit, betrouwbaar-
heid en service hoog in het vaandel. 
Kom eens langs in onze werkplaats, 
ons team gaat iedere uitdaging aan!

LEEUWENBURG

LEEUWENBURG

Vakgarage Leeuwenburg is als merkon-
a� ankelijke kwaliteitsgarage bij de 
organisatie Vakgarage. Alle voordelen, 
van deze grote landelijke organisatie, 
vormen in combinatie met het persoon-
lijk contact en de service van het lokale 
autobedrijf, de basis voor een succesfor-
mule.

Voor Jaco Smith, eigenaar van Vakgarage 

Leeuwenburg, is vertrouwen het sleutelwoord 

dat de relatie met zijn klanten typeert. 

“Klanten kunnen bij ons terecht voor reparatie 

en onderhoud van alle merken en typen auto’s. 

Bij ons staat dus niet het merk centraal, 

maar de klant. Daarom maken we duidelijke 

afspraken over de werkzaamheden en laten 

we vooraf weten wat de kosten zijn. We 

bekijken wat er nodig is en gaan niet onnodig 

onderdelen vervangen. Bij meerwerk overleggen 

we altijd eerst met de klant. Dit voorkomt 

nare verrassingen achteraf.” En indien nodig 

beschikt de garage over vervangend vervoer 

én een haal- en brengservice om het u zo 

gemakkelijk mogelijk te maken.  

 Garage Buiten
Vakgarage Leeuwenburg is van oorsprong een 

familiebedrijf dat al sinds 1922 bestaat. “Het 

bedrijf is begonnen met rijwielreparatie, pas 

later kwamen daar brommers, motoren en auto’s 

bij. De originele naam was ‘Garage Buiten’ om 

de simpele reden dat de reparaties buiten op 

straat werden uitgevoerd. Zelf kwam ik hier 

al 20 jaar over de vloer als leverancier van 

onderdelen voordat ik de garage in augustus 

2014 heb overgenomen. Ik kende het bedrijf 

dus best goed en had er enorm veel zin in om 

mijn oude vak weer op te pakken. Het bevalt 

me uitstekend, ik heb er veel plezier in om 

met de klanten in gesprek te zijn en om bezig 

te zijn in de werkplaats. Een prettige sfeer 

en persoonlijk contact vinden we hier heel 

belangrijk, het is fi jn om te merken dat klanten 

dit ook waarderen”, vertelt Jaco. 

LEEUWENBURG

DANKZIJ ONZE 
NIEUWE BRUG KUNNEN 
WIJ OOK CARAVAN- EN 
CAMPERONDERHOUD 
UITVOEREN!
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Waar wij sterk in zijn...

LEEUWENBURG

 Veilig op vakantie
Sinds kort heeft de garage een nieuwe brug 

met een hefvermogen van 7 ton, deze is 

goed berekend op zwaardere voertuigen zoals 

campers en grote bestelbussen. “Ook voor 

campers en caravans kunnen wij het onderhoud 

verzorgen en keuringen uitvoeren. Om met 

een lekker onbezorgd gevoel op vakantie te 

gaan, adviseren wij de vakantiecheck waarbij 

de auto op alle cruciale onderdelen wordt 

nagekeken.” Met de Vakgarage Pechhulp 

bent u voor een scherp tarief verzekerd van 

complete pechhulpservice in Nederland en in 

het buitenland. Ook voor aan- en verkoop van 

occasions kunnen klanten terecht bij Vakgarage 

Leeuwenburg. Bij de aanschaf van een 

gebruikte auto ontvangt u niet alleen minimaal 

zes maanden BOVAG-garantie, maar ook een 

jaar lang de Pechhulp-service gratis. Heeft u 

elders een gebruikte wagen op het oog? Dan is 

het verstandig om een aankoopkeuring uit te 

laten voeren zodat u weet waar u aan toe bent. 

Bij Vakgarage Leeuwenburg staan 
elementen als kwaliteit, betrouwbaar-
heid en service hoog in het vaandel. Kom 
eens langs in onze werkplaats, ons team 
gaat iedere uitdaging aan!

Vraag vrijblijvend
een o� erte aan voor 
Brink trekhaken!
www.vakgarageleeuwenburg.nl

U kunt ook online 
uw afspraak plannen 
via onze website!
www.vakgarageleeuwenburg.nl
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lijk contact en de service van het lokale 
autobedrijf, de basis voor een succesfor-
mule.
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 Garage Buiten
Vakgarage Leeuwenburg is van oorsprong een 
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bij. De originele naam was ‘Garage Buiten’ om 

de simpele reden dat de reparaties buiten op 

straat werden uitgevoerd. Zelf kwam ik hier 

al 20 jaar over de vloer als leverancier van 

onderdelen voordat ik de garage in augustus 

2014 heb overgenomen. Ik kende het bedrijf 

dus best goed en had er enorm veel zin in om 

mijn oude vak weer op te pakken. Het bevalt 

me uitstekend, ik heb er veel plezier in om 

met de klanten in gesprek te zijn en om bezig 

te zijn in de werkplaats. Een prettige sfeer 

en persoonlijk contact vinden we hier heel 

belangrijk, het is fi jn om te merken dat klanten 

dit ook waarderen”, vertelt Jaco. 
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Waar wij sterk in zijn...

LEEUWENBURG

 Veilig op vakantie
Sinds kort heeft de garage een nieuwe brug 

met een hefvermogen van 7 ton, deze is 

goed berekend op zwaardere voertuigen zoals 

campers en grote bestelbussen. “Ook voor 

campers en caravans kunnen wij het onderhoud 

verzorgen en keuringen uitvoeren. Om met 

een lekker onbezorgd gevoel op vakantie te 

gaan, adviseren wij de vakantiecheck waarbij 

de auto op alle cruciale onderdelen wordt 

nagekeken.” Met de Vakgarage Pechhulp 

bent u voor een scherp tarief verzekerd van 

complete pechhulpservice in Nederland en in 

het buitenland. Ook voor aan- en verkoop van 

occasions kunnen klanten terecht bij Vakgarage 

Leeuwenburg. Bij de aanschaf van een 

gebruikte auto ontvangt u niet alleen minimaal 

zes maanden BOVAG-garantie, maar ook een 

jaar lang de Pechhulp-service gratis. Heeft u 

elders een gebruikte wagen op het oog? Dan is 

het verstandig om een aankoopkeuring uit te 

laten voeren zodat u weet waar u aan toe bent. 

Bij Vakgarage Leeuwenburg staan 
elementen als kwaliteit, betrouwbaar-
heid en service hoog in het vaandel. Kom 
eens langs in onze werkplaats, ons team 
gaat iedere uitdaging aan!

Vraag vrijblijvend
een o� erte aan voor 
Brink trekhaken!
www.vakgarageleeuwenburg.nl

U kunt ook online 
uw afspraak plannen 
via onze website!
www.vakgarageleeuwenburg.nl
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LEEUWENBURGVeilig op vakantie

Vakgarage Leeuwenburg is als merkonafhankelijke kwaliteitsgarage aange-
sloten bij de organisatie Vakgarage. Alle voordelen, van deze grote landelijke 
organisatie, vormen in combinatie met het persoonlijk contact en de service 
van het lokale autobedrijf, de basis voor een succesformule.

Alles onder één dak!
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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 jouw 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 je met de auto op weg bent 
naar jouw 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 kun je 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 blo-

wer. 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 lekkages 

en draagt bij aan de levensduur van het systeem. Een 

lekkende airco is een kwalijke zaak, zowel voor je por-

temonnee als voor het milieu, vanwege de HFK-gassen 

die bijdragen aan het broeikaseffect. Door de aircondi-

tioning 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

Sinds
1930!

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. 

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:

Houd je auto  
in topconditie

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 BOVAG-
autobedrijf.

Zorg voor een bijgewerkt 
onderhoudsboekje en 
eventueel voor het Nationale 

Auto Pas Tellerrapport. Die laatste kun 
je aanvragen bij de RDW.

Laat technische problemen 
oplossen bij een BOVAG-
autobedrijf. Je krijgt een 

betere prijs voor een auto die helemaal 
in orde is. Laat vloeistoffen op peil 
brengen en eventueel de airco bijvullen.

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.
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Vakgarage Leeuwenburg
Charloisse Lagedijk 548
3084 LG Rotterdam

010 - 48 04 967
info@vakgarageleeuwenburg.nl
www.vakgarageleeuwenburg.nl

Openingstijden
Ma-vr    08.00 - 18.00 u
Za          09.00 - 17.00 uLEEUWENBURG

Onderhoud en reparatie alle merken auto’s
Haal- en brengservice
APK keuring diesel en benzine

Vakgarage Pechhulp
- Pechhulp in Nederland

- Pechhulp in Europa

- Hulp in uw woonplaats

- Caravan & Aanhangwagen

- Vervangend vervoer

- Binnen 35 minuten hulp*

Voor slechts € 39,95

*gemiddeld binnen 35 minuten ter plaatse in Nederland

www.vakgarage.nl/pechhulp

Kijk voor occasions ook eens op onze website www.vakgarageleeuwenburg.nl
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Vakgarage Leeuwenburg
Charloisse Lagedijk 548
3084 LG Rotterdam

010 - 48 04 967
info@vakgarageleeuwenburg.nl
www.vakgarageleeuwenburg.nl

Openingstijden
Ma-vr    08.00 - 18.00 u
Za          09.00 - 17.00 uLEEUWENBURG

Wij zijn u graag van dienst met o.a.:

Onderhoud en reparatie alle 
merken auto’s
Haal- en brengservice
APK keuring diesel en benzine
Airco - banden - uitlijnen

Schadeherstel
Auto in- en verkoop
Vervangend vervoer
BOVAG gecertifi ceerd
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LEEUWENBURG LEEUWENBURG
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Vakgarage Pechhulp
- Pechhulp in Nederland

- Pechhulp in Europa

- Hulp in uw woonplaats

- Caravan & Aanhangwagen

- Vervangend vervoer

- Binnen 35 minuten hulp*

Voor slechts € 49,95

*gemiddeld binnen 35 minuten ter plaatse in Nederland

www.vakgarage.nl/pechhulp

Kijk voor occasions ook eens op onze website www.vakgarageleeuwenburg.nl!
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Autoschade of autopech is op zichzelf vervelend genoeg. Als u echter 

ook nog afhankelijk van uw auto bent om bijvoorbeeld dagelijks 

naar uw werk te gaan is het extra vervelend. Daarom biedt Vakgarage 

Leeuwenburg u een vervangende auto aan tijdens de periode dat uw 

auto in reparatie is.

Voor meer informatie over de mogelijkheden van deze 

dienst zijn wij telefonisch bereikbaar.

Bij Vakgarage kunt u uitstekend terecht voor de aankoop van van 

een nieuwe auto van ieder gewenst automerk. Vakgarage hanteert 

dezelfde fabrieksgarantie als de merkdealer. Op nieuwe auto’s is dus 

geen andere garantie van toepassing zoals die door de fabrikant c.q. 

importeur wordt verstrekt.

?
klantenvertellen.nl

Ga naar 
www.vakgarageleeuwenburg.nl 
en laat uw reactie en/of recentie 

achter!

Wij zijn sinds kort 
aangesloten bij 

klantenvertellen.nl

Vervangend vervoerLEEUWENBURG

Nieuwe auto’sLEEUWENBURG

LEEUWENBURG

Bij Vakgarage Leeuwenburg 
alles onder één dak!

Airco - banden - uitlijnen
Schadeherstel
Auto in- en verkoop

Vervangend vervoer
BOVAG gecertificeerd

LEEUWENBURG

LEEUWENBURG

ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ

Bij het onbemande tankstation van Argos kunt u 24/7 terecht! 
Makkelijk indien u onverwachts met een bijna lege tank staat.

Onze service gaat nog een stapje verder:

Tankt u liever niet zelf? 
Wij tanken de auto graag voor u af na een APK, reparatie of 
onderhoudsbeurt. U heeft er geen omkijken naar. 

Alles perfect geregeld, onder één dak!

Snelservice!
 U staat te tanken en ziet dat uw koplamp het niet doet…
 U staat te tanken en er brandt een oranje lampje op het dashboard…
 U staat te tanken en u ontdekt een bijna lege band…

Maak gebruik van onze snelservice, u bent zo weer op weg! 

 Wij checken ook graag even het oliepeil.

Tip: Zorg altijd dat u een liter van de juiste olie in uw auto heeft! 

LEEUWENBURG


