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Professioneel en transparant
Als Autovakmeester maken wij onze betrouwbaarheid 
keihard met 24 maanden garantie op onderdelen en 
reparaties. Wij leveren betaalbare A-merkkwaliteit voor 
elk merk en onze autotechnici werken met de modernste 
apparatuur. Zoals u van een vakmeester mag verwachten. 
Net als onze openheid over kosten. Die hoort u altijd 
vooraf, nooit achteraf. Eerlijk, transparant én persoonlijk. 
Zo gaan we met u om. Gegarandeerd.

Vakmensen die meester zijn in hun vak
Autovakmeester stelt hoge eisen aan haar personeel. Een 
Autovakmeester-monteur is een professionele alleskunner 
die gewoon doet wat hij belooft en vakbekwaam is door 
technische opleidingen. Zij blijven op de hoogte van de 
laatste ontwikkelingen door diverse cursussen en werken 
met de modernste apparatuur. Daarmee garanderen wij u de 
beste service voor u en uw auto.
Inmiddels zijn er al 100 garagisten met het nieuwe  

Autovakmeester logo op hun pand, verspreid door heel 
het land. Voor u als klant van Autovakmeester Dingerink 
verandert er weinig. U kunt blijven rekenen op alle voor-
delen van de lokale Autovakmeester ‘om de hoek’:

• 24 Maanden garantie op onderdelen en reparaties 

• Onderhoud en reparatie van alle merken 

• Uitsluitend gebruik van A-merkonderdelen 

• Onderhoud met behoud van fabrieksgarantie 

• Goed opgeleide en servicegerichte technici 

• Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding

Het omkleuren naar de Autovakmeester-formule 
is een bewuste keuze. De hoge eisen die worden 
gesteld om Autovakmeester te worden zijn van 
groot belang voor het autobedrijf. Daar waar 
de werkplaatsuitrusting modern en compleet is, 
is het contact tussen medewerkers en klanten 
binnen het bedrijf nog ouderwets direct. Deze 
formule van ongedwongen contact tussen bedrijf 
en klant is de afgelopen 50 jaar de juiste aanpak 
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Autobedrijf Dingerink, thuis in alle merken en al ruim 50 jaar een begrip in 
Zwolle. Dat is niet zomaar. Service, betrouwbaarheid en deskundigheid zijn 
de kernwoorden waarop de bedrijfsvoering is gebaseerd.

gebleken. Wij voelen ons er als bedrijf goed bij 
dat onze klanten een open, transparant gevoel 
ervaren. 
Voor u als klant van Autovakmeester Dingerink 
verandert er dan ook weinig. U kunt blijven 
rekenen op alle voordelen van de lokale 
Autovakmeester ‘om de hoek’.  Wij bieden u 
het complete onderhoudspakket en blijven 
investeren in het scholen van onze monteurs en 

WIJ ZIJN STERK IN:
•  Onderhoud 
•  Uitlijnen 
•  Airco 
•  Diagnose  
•  APK 
•  In- en verkoop 
•  Mobiliteitsservice

de modernste apparatuur. Onze monteurs hebben 
de beschikking over diverse diagnose (uitlees) 
apparatuur, aircoservice-apparatuur voor de 
tegenwoordig gebruikte koudemiddelen en ook 
het uitlijnen met de modernste 3D uitlijnbank is 
mogelijk. 

Kentekenloket
Met de nieuwe Autovakmeester-formule zijn we 
ook uitgebreid met o.a. Kentekenloket. U hoeft 
niet meer naar het postkantoor om uw nieuwe 
voertuig op naam te zetten of eventueel te 
schorsen. Dat kunt u bij ons doen. 

Gert Dingerink: eigenaar, monteur, receptie

Autobedrijf Dingerink is vanaf 1 juni 2019 aangesloten bij Autovakmeester, een nieuwe naam voor AD 
Autobedrijf waar wij in het verleden bij aangesloten waren. Autovakmeester is een heldere nieuwe 
naam met een moderne uitstraling, die beiden exact weergeven wie we zijn en wat we doen. En daar 
zijn we bijzonder trots op.

Aangesloten bij Autovakmeester! 



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?

Auto-onderhoud, hoe 
vaak en waarom?
Hoe vaak moet je auto naar de garage? Dat staat in het instructieboekje en 
scheelt nogal per model. De meeste nieuwe auto’s geven een melding op het 
dashboard als het tijd is voor een onderhoudsbeurt.

Bij een kleine beurt ververst de monteur onder meer de olie, vervangt het filter en kijkt 
naar onderdelen als remmen, uitlaat, accu en lichten. Bij een grote beurt worden onder 
meer ook het koelsysteem en de wielophanging gecontroleerd. Bovendien krijgen de 
remmen een schoonmaakbeurt en worden bougies, lucht- en brandstoffilters vervangen. 
Zorg ervoor dat je tussen beurten door regelmatig je banden, verlichting, oliepeil en je 
koel- en ruitenwisservloeistof controleert. 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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Dat geldt ook als u uw nieuwe auto elders 
heeft gekocht en het onderhoud door een 
onafhankelijk autobedrijf laat doen. Het is een 
hardnekkig misverstand dat u verplicht bent uw 
auto dan te laten onderhouden bij het bedrijf 
waar u deze heeft gekocht. Het is zelfs verplicht 
in de Europese wetgeving dat u die keuzevrijheid 

heeft. Als u uw auto bij ons in onderhoud geeft, 
blijft de fabrieksgarantie dus gewoon intact. 
Alleen als u bij een defect daadwerkelijk een 
beroep op de garantie doet, eist de fabrikant 
dat de betreffende reparatie wordt uitgevoerd 
door een merkdealer. Maar ook in zo’n geval kunt 
u uw auto gewoon bij ons brengen. Wij zorgen 

er dan voor dat de merkdealer 
wordt ingeschakeld, zodat uw 
garantieclaim probleemloos wordt 
afgehandeld.

U kunt dus altijd bij ons 
terecht. U behoudt altijd de 
fabrieksgarantie en kiest het 
bedrijf waar u het liefst klant 
bent.
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AUTO BIJ ONS IN ONDERHOUD? INFORMEER 
DAN NAAR ONZE PECHHULP SERVICE! 
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Martijn
1e autotechnicus / APK keurmeester Jeroen

1e autotechnicus / APK keurmeester

Gert
1e autotechnicus / APK keurmeester

Alex 

chef werkplaats Michel
technisch receptionist

Sjoerd
technisch receptionist

Anton
1e autotechnicus / APK keurmeester

Tijs
1e autotechnicus / APK keurmeester

WIJ STELLEN ONS GRAAG EVEN AAN U VOOR!

8,9

“Helemaal top. Je wordt gebeld en ze overleggen wat voor opties er zijn en 
toch de wens van de klant laat gelden. Ook de prijsopgave die ze geven blijkt 
bij het ophalen van de auto goed te kloppen. En weten welke eigenaar bij 
welke auto hoort is zo leuk.”

“Fijn en gemoedelijk bedrijf met vriendelijke en deskundige medewerkers 
en ze praten je niets aan. Ik kom hier nu 7 jaar na een tip van een collega. 
Had ik dat maar eerder geweten...”

“Al jaren met meerdere auto’s bij dit bedrijf. Altijd geweldige service, 
goed overleg over reparaties en keuze m.b.t. reparaties. TOP!”

“Heel, prettig, kundig en zeer klantvriendelijk, 
zonder poespas. Geweldig bedrijf, alleen maar 
goede ervaringen.”

2375 beoordelingen

Fabrieksgarantie op een nieuwe auto?
Er zijn nogal wat spookverhalen over de fabrieksgarantie op een nieuwe 
auto. Die zullen we voor eens en voor altijd uit de wereld helpen. Koopt of 
onderhoudt u uw nieuwe auto bij een onafhankelijk autobedrijf, dan behoudt 
u gewoon de fabrieksgarantie.

klanten vertellen

Zorgeloos autorijden vinden wij belangrijk. Met onderhoud en reparaties van 
de hoogste kwaliteit zorgen wij dat u op weg blijft. Mocht u toch een keer 
pech krijgen, dan zijn wij er ook voor u. 

Of u nu thuis staat of onderweg bent in het buitenland, u kunt dag en nacht op ons rekenen. Onze 
eigen alarmcentrale is 24/7 bereikbaar.
Professionele monteurs staan voor u klaar in 41 landen in Europa. Zij proberen u altijd ter plaatse te 

helpen; in 99% van de eenvoudige gevallen kunt u de reis met de 
eigen auto vervolgen.   
Is er toch vervangend vervoer nodig? Dan regelen 
we dat via 150 Nederlandse en wel 2000 Europese 
uitgiftepunten. Zelfs een hotelovernachting hoort 
bij onze service.

WE HOUDEN U 
OP WEG BIJ PECH!


