
Al 80 jaar 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 geniet al drie generaties lang 
van de bekendheid in Schimmert, de regio, en 
ver daarbuiten. Rob vertelt: ‘Met hard werken, 
-doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg-, 
en no nonsense hebben we samen het bedrijf 
opgebouwd’. ‘Wij bedanken onze klanten voor al  
80 jaar vertrouwen!’
Bij autobedrijf Smeets kunt u terecht voor: 

Onderhoud, reparatie, schadeherstel, ruitschade en 
–vervanging, APK, betrouwbare occasions en ook 
voor nieuwe auto’s.

Nog geen klant bij Autobedrijf Smeets? 
Hoogste tijd voor een bezoek, het team 

staat voor u klaar!

klanten vertellen

1340 beoordelingen
8,8

AUTOBANDEN: goedkoop 
is duurkoop
Zomer- en winterbanden kopen lijkt niet zo moeilijk, maar pas op... Het is een 
fabel dat de bandencentra altijd voordeliger zijn dan een regulier autobedrijf. De 
bijkomende kosten worden vaak over het hoofd gezien en worden vaak pijnlijk 
duidelijk als u de rekening krijgt. 

Tevens is de juiste montage en het balanceren 
van uw banden is erg belangrijk. Veilig 
de seizoenen door begint bij 
Autobedrijf Smeets.

EENVOUDIG EN VEILIG
Banden zijn er in vele soorten en 
maten en van verschillende 
merken. 
Wij leveren banden in diverse 
kwaliteiten en prijsklassen. Wij 
helpen u graag bij het maken van 
de juiste keuze.

Schade? 

Wij hebben de expertise in 
huis om uw schade snel en 

vakkundig af te wikkelen! Wij 
werken voor nagenoeg alle 

verzekeringsmaatschappijen.

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.

Ruitschade? 
Gratis v.a. WA-extra!

Dat Autobedrijf Smeets in Schimmert 80 jaar bestaat  wist u waarschijnlijk al! 
Het kan geen kwaad, hier nog even bij stil te staan. 80 jaar vakmanschap op 
een bekend adres in Schimmert.

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
Goed onderhoud voorkomt problemen.

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.



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.

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 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.

Sinds
1930!

Airconditioning wordt vaak gekoppeld aan een warme zomerdag. Toch is 
dit systeem ook heel handig in de herfst en winter.

De lucht uit de airco is veel droger dan die uit de blower. 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 én 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 portemonnee 
als voor het milieu, vanwege de HFK-gassen die bijdragen aan het broeikaseffect. Door 
de airconditioning 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

1.    Beter in aanbod
2.    Beter in advies
3.    Beter in onderhoud
4.    Beter in garantie
5.    Beter in oplossen

Fabrieksgarantie
Fabrieksgarantie is de garantie die de fabrikant of de importeur geeft 
op nieuwe en jonge auto’s. Heeft jouw auto nog fabrieksgarantie dan 
kun je zelf kiezen welk autobedrijf het onderhoud doet. Zolang het 
onderhoud maar volgens fabrieksvoorschriften wordt  uitgevoerd 
heb je recht op fabrieksgarantie.

Fabrieksspecificaties
Is je auto toe aan een onderhoudsbeurt dan kun je natuurlijk overal terecht. 
Maar de ene onderhoudsbeurt is de andere niet.
Wil je zeker weten dat alles optimaal wordt gecontroleerd vraag dan om onderhoud 
volgens de fabriekspecificaties. Dat is onderhoud volgens het boekje, waarbij de 
onderdelen voor jouw merk en type auto centraal staan.
Is alles weer in perfecte staat dan verdient de auto een stempel.

ALLES VOOR EEN BETERE KILOMETER.

Zien en gezien worden, laat 
je verlichting controleren!

•  Wil je niet voor verrassingen komen te staan, op 
viaBOVAG vind je de meest betrouwbare occasions.

•  Zeker zijn van je zaak? Bij viaBOVAG vind je altijd 
occasions met BOVAG garantie en Omruilgarantie.

•  Weten wat je koopt? Bij viaBOVAG heb je altijd all-in 
prijzen. Geen addertjes onder het gras dus!

 BOVAG GARANTIE
 OMRUILGARANTIE
 ALL-IN PRIJZEN

Zeker weten
viaBOVAG.nl

Zeker weten viaBOVAG.nl



Ons huidige aanbod occasions

Honda Jazz | 1.3 I NW MODEL 
WEINIG KM NIEUST, ZUINIG

Bouwjaar: 11-2015, KM-Stand: 13.948 km 

€ 15.750,-

Ford Fusion Futura | zeer compleet, 
hoge instap, airco, enz. AUTOMAAT

Bouwjaar: 2008, KM-Stand: 75.650 km 

€ 6.450,-

Honda Jazz | 1.2 COOL WNG KMS 
ZUINIG LAGE WGNBEL

Bouwjaar: 03-2015, KM-Stand: 52.644 km 

€ 12.750,-

Honda Jazz | 1.4 I COMFORT, AIRCO, 
HOGERE INSTAP, ZUINIG

Bouwjaar: 04-2010, KM-Stand: 109.827 km  

€ 7.650,-

Honda Civic Automaat | 3 DR 1.4I,  
AIRCO, HOGERE INSTAP, ZUINIG

Bouwjaar: 11-2001, KM-Stand: 180.050 km

€ 3.650,-

Honda Civic | 5DR 1.8 SPORT 
ZEER NETTE EN MOOIE UITVOERING
Bouwjaar: 03-2009, KM-Stand: 102.368 km 

€ 9.450,-

Honda Jazz | 1.4I LS, AIRCO, 
HOGERE INSTAP, ZUINIG, LAGE WB.

Bouwjaar: 07-2002, KM-Stand: 123.201 km 

€ 3.950,-

Honda Civic | 5 DR 1.4I LS + AIRCO 
ZEER COMPLEET, RUIM, ZUINIG

Bouwjaar: 03-2001, KM-Stand: 181.195 km 

€ 3.250,-

Honda Jazz | 1.4 I COMF-PLUS, 
HOGERE INSTAP, ZUINIG 1E EIG

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

€ 14.750,-

Hyundai ix20 | 1.4 VISION, HOGERE 
INSTAP, ZEER COMPLETE AUTO

Bouwjaar: 12-2010, KM-Stand: 127.237 km 

€ 8.950,-

Honda Jazz Automaat | 1.4I, STUURBER, 
HOGE INST, ZUINIG, LAGE WB

Bouwjaar: 02-2005, KM-Stand: 153.532 km 

€ 4.950,-

Opel Agila | 1.2I ENJOY, AIRCO 
ZUINIG LAGE WGNBEL

Bouwjaar: 05-2008, KM-Stand: 188.210 km 

€ 3.950,-

Honda Jazz | 1.4 COMFORT PLUS UITV, 
HOGERE INSTAP, ZUINIG

Bouwjaar: 04-2014, KM-Stand: 49.057 km

€ 13.350,-

Chevrolet Spark | 1.0 16V LS, AIRCO, 
WNG KM, LAGE WGNBEL ZUINIG

Bouwjaar: 05-2010, KM-Stand: 34.926 km 

€ 4.850,-

Honda Jazz Automaat | 1.4I, 
STUURBEKR, HOGE INSTAP, ZUINIG

Bouwjaar: 05-2003, KM-Stand: 180.858 km

€ 3.750,-

Honda CR-V  | Elegance 
Automaat Navigatie 

Bouwjaar: 2015, KM-Stand: 27.000 km 

Honda Civic | 5DR 1.4 COMFORT 5 DRS 
ZUINIG WEINIG KM ! ZUINIG

Bouwjaar: 03-2013, KM-Stand: 44.845 km

€ 12.950,-

Hyundai i10 | MOTION COMFORT,  
1E EIG WNG KM LAGE WB ZUINIG

Bouwjaar: 02-2014, KM-Stand: 48.111 km 

€ 7.650,-

Suzuki Alto | COMFORT, AIRCO, 
RADIO CD LAGE WGNBEL, ZUINIG

Bouwjaar: 08-2010, KM-Stand: 80.398 km

€ 4.750,-

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

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

€ 3.650,-

Honda Civic Automaat | 5 DR 5 DEURS 
1.4I + NW APK

Bouwjaar: 02-1998, KM-Stand: 294.804 km

€ 950,-

AUTOMAAT

--- Kijk voor eventuele afleverkosten op onze site! ---
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AUTOMAAT

AUTOMAAT

Schade? 
Wij hebben de expertise in 
huis om uw schade snel en 
vakkundig af te wikkelen! 
Wij werken voor nagenoeg 

alle verzekerings-

maatschappijen.

HONDA HR-V 
Ook deze krijgen wij regelmatig 
jong gebruikt binnen. Zowel in 
handgeschakeld als automaat.

AUTOMAATAUTOMAAT

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

Bandenspecialist!
Alle merken, 

scherpe prijzen!

Laat tijdig uw banden 

wisselen!


