
Uw adres bij AUTOSCHADE

Ruitschade? 
Gratis v.a. WA-extra!

Schade?
Omdat wij met de meeste verzekeraars gewoon kunnen samenwerken, komt het toch steeds vaker voor  
dat u, zonder dat u op de hoogte bent, een hoger eigen risico heeft wanneer u niet naar het door de 
verzekeraar aangegeven schadebedrijf gaat. Let hier goed op bij het ontvangen van uw nieuwe polis en 
onderneem dan actie bij uw verzekeraar. Oftewel: onderhandel hierover met uw verzekeraar of bereken 
eenvoudig uw premie via onze website www.smeetsschimmert.nl/Bovag-Autoverzekering en neem contact 
met ons op om de verzekering dan via ons /Bovemij af te sluiten.

Wist u dat u vanaf WA-extra verzekerd bent 
voor ruitschade? Dus GRATIS reparatie! 
Vervanging is in veel gevallen ook geheel 
kosteloos.
Niet voldoende verzekerd? Wij hanteren 
scherpe prijzen.

Wij repareren iedere 
schade. Ook kleine 
schades en uitdeuken 
zonder spuiten. 

U hoeft niet naar het 
aangewezen schade-
bedrijf. Wij repareren 
voor iedere verzekerings-
maatschappij.

Vervangend vervoer is 
beschikbaar.



Autobedrijf Smeets Schimmert
Bekerbaan 15a
6333 EH Schimmert

Openingstijden:
Ma-vr    08.00 - 17.30 u
Za          10.00 - 15.00 u

045 - 404 24 42
info@smeetsschimmert.nl
www.smeetsschimmert.nl

KOEL DE ZOMER DOOR!
  Laat de airco van uw auto minimaal één keer 

per jaar controleren.
  Het koelmiddel dat in een airco zit, is schadelijk 

voor het milieu. Het is dus belangrijk dat u uw 
airco regelmatig laat nakijken op lekkages.

   Wij hebben de apparatuur in huis om onderhoud 
aan uw airco professioneel en milieuvriendelijk 
uit te voeren.

  Periodiek vervangen van het interieurluchtfilter 
voorkomt nare luchtjes in uw auto.

  Regelmatig onderhoud voorkomt hoge 
reparatiekosten!

Zonder problemen de zomer door? Maak 
snel een afspraak voor een aircocheck!

De BOVAG AUTOVERZEKERING 
sluit u bij ons af. Wij informeren 

u graag over alle voordelen.

8,8 klanten vertellen

‘Goede service, vakmensen.’

‘Vriendelijk, klantgericht en behulpzaam.’

‘Zeer klantgericht bedrijf. Een aanrader.’

‘Topgarage met de kracht van een familiebedrijf.’

1499 beoordelingen

‘Wij komen er al vele jaren en zijn heel tevreden, 
eerlijk en goed advies. Auto altijd perfect gemaakt!’

‘Snelle en deskundige service. Of het nu voor een kapot 
lampje gaat of de aanschaf van een occasion. Ik ben al 5 jaar 
een enorm tevreden klant bij garage Smeets.’


