Wij doen alles voor uw auto,
ook ruitschadeherstel!

Volg ons op

Ruitschade?
Bij Smeets Schimmert kunt u terecht voor onderhoud en reparaties van alle
merken auto’s. Wist u dat u bij ons heel goed terecht kunt voor schadeherstel
en ruitschade?

volgens de polis geen recht op vervangend vervoer?
Dan regelen wij dit voor u!
Tevens kunnen wij voor u de schadeafwikkeling
rechtstreeks met de verzekeringsmaatschappij

We zijn gespecialiseerd in ruitreparaties. Een putje

staan. Schade door eigen schuld? WA verzekerd?

of een sterretje in uw voorruit is altijd vervelend.

Om de kostprijs relatief laag te houden, denken

Onze werkplaats is hiervoor speciaal ingericht,

wij in alle gevallen met u mee. Bovendien mogen

zodat u veilig en zo snel mogelijk weer de weg

we voor vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen

op kunt. Dit zijn veelal de kleine reparaties, voor

de schade herstellen. Indien u een eigen risico

grotere schades hebben we een leenauto klaar

heeft, nemen wij die doorgaans over. Heeft u

9,2

Klantenvertellen
1573 beoordelingen

regelen, zo heeft u er geen omkijken naar!

Gratis v.a. WA-extra!
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.

Het is weer tijd voor
de bandenwissel!
Bel
045 404 2442
en maak een
afspraak!

‘Alle werkzaamheden naar volle tevredenheid uitgevoerd en bij extra werkzaamheden
van tevoren gebeld I.v.m. de extra bijkomende kosten, dus geen kosten achteraf die
je nog niet wist.’
‘Alles verliep volgens afspraak. Wanneer er vragen zijn worden ze meteen en
duidelijk beantwoord. Zeer hulpvaardig.’
‘Zeer goede service na een eerder uitgevoerde grote beurt.’
‘Persoonlijke aandacht, duidelijke uitleg. Men voelt zich op het gemak en men kan
gebruik maken van het koffieapparaat. Goede service. Men gaat met een fijn gevoel
de deur uit en met een veilig gevoel de weg op. Familie Smeets, Dank je wel voor de
service.’
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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

