
Bij ons vindt u de juiste balans tussen in- en verkoop van cabrio’s en boten.

Door onze ruim 18 jaar ervaring geven wij u het advies dat u nodig heeft voor een juiste beslissing.
Doordat de eigenaar zelf al meerdere jaren als handelaar actief is weet hij het belang van snel handelen. 
Deze ervaring zorgt ervoor dat wij snel kunnen handelen en tot een gewenste overeenkomst te komen. Bij 
ons krijgt u een serieus bod, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Hoe werkt het?

Het is heel eenvoudig. Om te weten wat uw auto of boot waard is, zouden wij eerst moeten taxeren. Dit kan 
zowel telefonisch als online. Op basis van de door u verstrekte gegevens doen wij een bod. Een taxatie is 
geheel vrijblijvend.

Accepteert u ons bod, dan komen wij uw auto of boot gratis bij u op halen. U krijgt dan ook direct het 
afgesproken bedrag uit betaald, en RDW vrijwaringsbewijs.

Als Verlaan Cabrio's en Boten zijn wij aangesloten bij de RDW.
Dit betekent dat wij bij machte zijn voor u een RDW-vrijwaringsbewijs uit te schijven.

Vraag vandaag nog een vrijblijvend taxatie aan.

– Gratis online taxatie.
– Vrijblijvend bod.
– Binnen 24 uur krijgt u een bod.
– Gratis ophaaldienst.
– Snelle afhandeling.
– Kijken niet naar kleine defecten.
– Geen particulieren aan de deur.
– Een RDW erkende vertrouwde partij.
– U ontvangt een o�ciële vrijwaring.
– Direct contant geld of per bank.
– Snel verkopen!

Vrijblijvend online taxatie? vul dan even via contact het merk, km stand, bouwjaar, bijzonderheden, prijs 
wat u in gedachte heeft en kenteken in, u mag ook altijd even de info en foto's appen naar 06-15266811.

Wilt u meer informatie over ons bedrijf? Kijk dan verder op onze website of kom bij ons langs. De ko�e staat 
altijd voor u klaar!

Wilt u uw auto of boot verkopen?

Wij regelen het graag voor u! 

Bij ons krijgt u altijd de beste en eerlijkste prijs...!!

 06-15266811

cabrio’s & boten


