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Openingstijden: 
Zondag:  gesloten 
Maandag: 09:00u – 17:30u 
Dinsdag:  09:00u – 17:30u 
Woensdag: 09:00u – 17:30u 
Donderdag: 09:00u – 17:30u 
Vrijdag:  09:00u – 17:30u 
Zaterdag:  10:00u – 16:00u 
 

Binnenverzorging 

Pakket A Pakket B Pakket C 
 Het stofzuigen van uw 

voertuig. 
 Het reinigen van uw 

interieur. 
 Het schoonmaken van de 

ruiten aan de binnenzijde 
van uw voertuig. 

 Dieptereiniging van stoffen 
stoelen/ Schoonmaken en 
conditioneren van leren 
interieur. 

 De hemel, zonnekleppen 
en binnenspiegel reinigen. 

 De kofferbak 
schoonmaken. 

 Het stofzuigen van uw 
voertuig. 

 Het reinigen van uw 
interieur. 

 Het schoonmaken van de 
ruiten aan de binnenzijde 
van uw voertuig. 

 Dieptereiniging van stoffen 
stoelen/ Schoonmaken en 
conditioneren van leren 
interieur. 

 

 Het stofzuigen van uw 
voertuig. 

 Het reinigen van uw 
interieur. 

 Het schoonmaken van de 
ruiten aan de binnenzijde 
van uw voertuig. 

Prijs €100 Prijs €75 Prijs €40 

 
Extra optie’s voor binnenverzorging zijn: 
Ozon behandeling (het verwijderen van geuren) €25 
Het schoonmaken van de motorkapruimte €25 

Buitenverzorging 

Pakket 1 Pakket 2 Pakket 3 
 Inzepen en handwassen 

van het voertuig. 
 Handwassen van de 

velgen. 
 Ruiten + spiegels aan de 

buitenzijde van het 
voertuig schoonmaken. 

 Schoonmaken van alle 
deurposten, dorpels en 
kieren. 

 Voertuig clay behandelen 
en handdrogen. 

 Polijsten (2 staps)* 
 Voertuig van wax- 

coating voorzien. 
 Ramen aan buitenzijde 

voorzien van coating. 
 Kunststofdelen en banden 

behandelen. 

 Inzepen en handwassen 
van het voertuig. 

 Handwassen van de 
velgen. 

 Ruiten + spiegels aan de 
buitenzijde van het 
voertuig schoonmaken. 

 Schoonmaken van alle 
deurposten, dorpels en 
kieren. 

 Voertuig handdrogen. 
 Polijsten (1 staps)* 
 Voertuig van wax-coating 

voorzien. 
 Kunststofdelen en banden 

behandelen. 

 Inzepen en handwassen 
van het voertuig. 

 Handwassen van de 
velgen. 

 Ruiten + spiegels aan de 
buitenzijde van het 
voertuig schoonmaken. 

 Voertuig handdrogen. 
 Kunststofdelen en banden 

behandelen. 

              Prijs €150 Prijs €100 Prijs €60 

* Polijsten van de lak geeft een diepe glans en hersteld oppervlakkige krasjes en gebruikssporen. 

Zo kunt u dus zelf een gewenst pakket niveau van verzorging bepalen door pakketten apart of samen af te nemen.  
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