
80 Jaar vakmanschap  
op een vertrouwd adres!

Autobedrijf Smeets Schimmert
Bekerbaan 15a
6333 EH Schimmert

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

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

Autobedrijf Smeets in Schimmert bestaat 
dit jaar 80 jaar! Een heuglijk feit om zeker 
even bij stil te staan. Wat is er allemaal 
gebeurd in 80 jaar... Te veel om op te noemen! 
Natuurlijk de Tweede Wereldoorlog, maar 
in die tijd verschenen ook beroemde en 
legendarische auto’s zoals de Aries, de Alvis 
en de Armstrong.

De historie van Autobedrijf Smeets begint voor de 
oorlog. Andries Smeets startte een garagebedrijf 
in een schuur in Klein Haasdal en vlak erna in 
Oensel bouwde hij eigenhandig een garage met 
tankstation.Toentertijd waren het vooral tractoren, 

grasmaaiers, legerjeeps, maar ook de weinige 
mensen met een auto in die tijd, zoals de dokter 
en de beroemde Jean Prick met zijn Bugatti, waren 
er af en toe te zien. In 1953 bouwde Andries 
Smeets een nieuw pand met woonhuis aan de 
Bekerbaan. 
In 1973 nam Jo Smeets het bedrijf volledig 
over en in de periode hierna vonden er diverse 
uitbreidingen en verbouwingen plaats. Na vele jaren 
samen met zijn vader Jo Smeets de zaak gerund 
te hebben, is het bedrijf in 2004 geheel door Rob 
Smeets overgenomen en zijn ze in de regio, maar 
ook ver daarbuiten, bij de mensen bekend als een 
allround bedrijf met diverse specialisaties. Dus al 

drie generaties lang genieten zij bekendheid in 
Schimmert, de regio en ver daarbuiten. 
Rob vertelt: ‘Met hard werken en vooral ‘no 
nonsense’, hebben wij samen het bedrijf 
opgebouwd tot wat het nu is. Daar zijn we heel 
trots op!’

Bent u nog geen klant bij Autobedrijf 

Smeets? Hoogste tijd voor een bezoek! 
Het team staat voor u klaar.

klanten vertellen

1240 beoordelingen
8,8

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.

Schade? 

Wij hebben de expertise in 
huis om uw schade snel en 

vakkundig af te wikkelen! Wij 
werken voor nagenoeg alle 

verzekeringsmaatschappijen.

Ruitschade? 
Gratis v.a. WA-extra!

Jo Drossaert
Goed onderhoud voorkomt problemen.

Bobby Tuinstra
Met een mooi gepoetste auto komt u netjes voor de dag.

Michel Smeets 
Wij herstellen ook uw schade en ruitschade.

Frans Weerts
Ook in de winter met de airco de ramen snel schoon.

Jo Smeets
Ook voor reparatie en onderhoud van uw oldtimer.

Valerie Linden
Bel voor het juiste onderhoudsadvies.

Sasha Mommers
Vervang de distributieriem op tijd.

Rob Smeets 
Kijk op www.smeetsschimmert.nl voor ons occasion aanbod.

 Anja Smeets
 Maak op tijd een afspraak voor onderhoud en APK.



Ons huidige aanbod occasions

Honda Civic 5DR 1.8 SPORT 
CRUISE CONTROL | ALLES ELECTR | ENZ.

Bouwjaar: 07-2006, KM-Stand: 180.593 km

Honda Jazz 1.2 COOL | AIRCO  
HOGERE INSTAP | ZUINIG | LAGE WB
Bouwjaar: 03-2007, KM-Stand: 214.965 km

€ 3.950,-

Honda Jazz 1.4 I STYLE | 1E EIGENAAR 
WEINIG KM | ZUINIG | LAGE WB

Bouwjaar: 05-2010, KM-Stand: 47.219 km

€ 9.950,-

Ford Fiesta | ZEER COMPLEET | NAVI  
1E EIGENAAR | SLECHTS 966 KM!
Bouwjaar: 01-2017, KM-Stand: 966 km

€ 13.950,-

Honda CR-V 2.0 EXECUTIVE LEDER | NAVI 
1E EIGENAAR | WEINIG KM

Bouwjaar: 04-2013, KM-Stand: 61.227 km

€ 27.950,-

Honda Jazz 1.3 TREND | NIEUW MODEL 
WEINIG KM | NIEUWST. | ZUINIG

Bouwjaar: 11-2015, KM-Stand: 11.458 km

€ 15.950,-

Opel Corsa 1.4 ENJOY | WNG KM 
PERF STAAT | LAGE WB | RIJKLAAR

Bouwjaar:  09-2002, KM-stand: 108.849 km

€ 3.750,-

Honda CR-V ELEGANCE | COMPLETE AUTO 
MET WEINIG KM!

Bouwjaar: 02-2013, KM-Stand: 39.736 km

€ 22.950,-

Honda Jazz 1.4 | ZUINIG | LAGE WB 
HOGERE INSTAP

Bouwjaar: 12-2014, KM-Stand: 26.780 km

€ 14.450,-

Ford Focus 1.6I | STATION | AIRCO 
NETTE RUIME AUTO 

Bouwjaar: 08-2005, KM-Stand: 229.458 km

Honda HRV 1.5I EXECUTIVE | NAVI
ZUINIG EN SPORTIEF | NIEUWSTAAT 
Bouwjaar: 02-2016, KM-Stand: 13.083 km

€ 28.450,-

Fiat Punto TWIN-AIR BLEU&ME | NAVI 
SLECHTS 2.179 KM!

Bouwjaar: 02-2015, KM-Stand: 2.179 km

€ 9.850,-

Honda Jazz 1.4 I COMFORT+ | ZEER 
COMPLETE UITV. | ZUINIG

Bouwjaar: 02-2015, KM-Stand: 67.407 km

€ 14.950,-

AUTOMAAT

AUTOMAAT

--- Kijk voor eventuele afleverkosten op onze site! ---
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Bandenspecialist!
Alle merken, 

scherpe prijzen!

Laat tijdig uw banden 

wisselen!

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 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 site www.smeetsschimmert.nl/Bovag-Autoverzekering en 
neem contact met ons op om de verzekering dan via ons /Bovemij af te sluiten.


