
Autobedrijf van As breidt uit
Autobedrijf van As heeft er een nieuw 
product bij; autoverhuur. Sinds 4 
oktober kunt u bij het BOVAG autobedrijf 
terecht voor het huren van auto’s, 
personenbussen, verhuisbussen en 
aanhangwagens. Onder de naam 
Autohopper van As kunnen vaste en 
nieuwe klanten nu terecht voor het 
huren van een voertuig. Gewoon op 
dezelfde locatie als het autobedrijf.

Cor van As licht toe: “Klanten konden al bij ons 
terecht voor een vervangende auto tijdens reparatie 
of schadeherstel van hun eigen auto. We kregen 
regelmatig de vraag of we auto’s voor langere 
termijn verhuurden. Dat kunnen we vanaf nu ook”.

No-nonsense Autoverhuur
De slogan van Autohopper is: ‘De no-nonsense 
autoverhuurder’. En dat sluit goed aan bij de visie 

van Autobedrijf van As. Han van den Top: “Zowel bij 
Autobedrijf van As als bij Autohopper zijn er korte 
en duidelijke lijnen. Bij ons geen addertjes onder 
het gras, maar duidelijke en heldere voorwaarden. 
Hierdoor kunnen de prijzen voor het huren van een 
auto scherp gehouden worden; vanaf € 19,- per 
dag rijdt u al een nieuwe, luxe 5-deurs auto”. In 
principe is heel Apeldoorn en omstreken van harte 
welkom bij Autohopper van As. Maar gezien de 
locatie zal de grootste klantengroep uit Apeldoorn 
Zuid-West komen. Zowel de particuliere als de 
zakelijke klant wordt bediend. De huurperiode is 
helemaal naar wens af te spreken. Voor de zakelijke 
klant zijn er aantrekkelijke zakelijke en shortlease 
tarieven/mogelijkheden. (lees verderop in deze 
krant de no-nonsense wintersportaanbieding!)

Uw partner in mobiliteit
“Met de toevoeging van autoverhuur maken we 
onze slogan ‘uw partner in mobiliteit’ nog meer 

waar", vult Kees van As aan. “Uiteraard kunt 
u nog steeds bij ons terecht voor de aanschaf 
van uw nieuwe of gebruikte auto. Ook voor het 
onderhoud, schadeherstel, zakelijke en privé lease 
blijven wij uw partner. Net als voor producten 
rondom uw mobiliteit als verzekering, pechhulp en 
financiering.”

Niet alledaags
Naast een breed assortiment van personenauto’s 
kunt u ook voor de niet alledaagse 
mobiliteitsbehoefte bij Autohopper van As 
terecht. Bijvoorbeeld wanneer u op zoek bent 
naar laadruimte. Diverse bestelbussen met een 
laadvolume tot 11m3 of een aanhangwagen staan 
voor u klaar. En gaat u verhuizen? Dan staat er een 
praktische verhuis bus met maar liefst 20m3 voor u 
klaar. Compleet voorzien van elektrische laadklep. 
Dat scheelt een stuk in het tillen van bijvoorbeeld 
meubels en wasmachines.

Wist u dat

•   U ook voor nieuwe auto’s bij ons terecht 

kunt? Ongeacht het merk

•   U bij ons gratis gebruik kunt maken van 

wifi? Handig voor als u wacht

•   U uw winterbanden bij ons kunt opslaan? 

Scheelt ruimte in de schuur

•   U gratis een leenfiets mee kunt nemen? 

Ook een elektrische fiets

•   U 10% korting krijgt wanneer u een 

nieuwe klant aanbrengt?

•   U ook brommobielen bij ons kunt leasen? 

Voor een helder en laag maandbedrag

Jachtlaan

Europaweg

Laan van Westenenk

Laan van Spitsbergen

Pr. W
. Alexanderlaan

K
. Stad

h
o

u
d

erlaan

U
gc

he
ls

ew
eg

Hattemse Beek 61

ge
we

s
me

h
nr

AA1

>>>ACTIE<<<
KLANT WERFT KLANT!

10% KORTING

  Op zoek naar een uniek 
Sinterklaas of Kerst cadeau? 

  Breng een nieuwe klant aan 
en u ontvangt beide 10% 
korting op uw volgende 
onderhoudsfactuur!

  Per aangebrachte klant 
(particulier maar ook 
zakelijk) ontvangt 1 
aanbrenger korting.

  Meerdere klanten 
aanbrengen = meer korting 
voor u!  

  Zeker zijn van uw korting? 
Meld uw potentiele klant 
voor 28 februari 2018 aan. 

  Het onderhoud mag in 
2017/2018 plaatsvinden.

Laat uw omgeving ook kennis 
maken met Autobedrijf van As 
en ontvang beide korting!

 
voor u en de nieuwe klant op de 
volgende onderhoudsfactuur!

Autobedrijf van As
Hattemse Beek 61
7335 PB Apeldoorn

055 - 541 88 33 
www.vanasapeldoorn.nl
info@vanasapeldoorn.nl

Openingstijden: 
ma t/m vr 08:00 tot 17:00
Za  10:00 tot 14:00  (Alleen showroom 

en verhuur)
facebook.com/Autobedrijf.van.As

Compact Promo

1 weekend €   38,00
1 week  € 133,00 Per dag

€ 19,00

Compact

1 weekend €   54,00
1 week  € 192,00 Per dag

€ 32,00
1 weekend € 185,00
1 week  € 654,00 Per dag

Bakwagen

€ 109,00

Met laadlift



Wordt, of is, uw rijbewijs niet verlengd? En bent u nu aangewezen op het 

openbaar vervoer, de taxi of kennissen? Wilt u liever onafhankelijk zijn en zelf 

bepalen waar en wanneer u gaat? Dan bieden de brommobielen van Microcar 

en Ligier uitkomst. Wanneer uw rijbewijs niet verlengd wordt, blijft uw  

AM-rijbewijs geldig. En dit is alles wat u nodig heeft om een Microcar of Ligier te 

mogen rijden. U blijft dus mobiel, ook zonder autorijbewijs. U zit warm en droog 

en u heeft keuze uit een breed assortiment uitvoeringen en kleuren.

Hét alternatief na de auto
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Cor vertelt...

Steeds vaker komen auto’s met “onverklaarbare” storingen voorbij. 

Verlichting kapot, een brandstofleiding die lekt of remmen die dienst 

weigeren. En dit terwijl de auto soms net een onderhoudsbeurt heeft gehad.

De steenmarter rukt op

Banden. Wat voor eisen stellen we daaraan? Ze moeten rond en zwart zijn, niet te snel slijten 

en vooral voldoende grip bieden. En dat onder alle omstandigheden. Daarom zijn er verschillende 

soorten banden verkrijgbaar. Het rubber van zomerbanden wordt bij lage temperaturen hard 

en dan vermindert de grip. Winterbanden zijn bij lagere temperaturen soepel en behouden hun 

grip. Vandaar dat het verstandig is om bij lagere temperaturen (onder de 7˚C) te wisselen naar 

winterbanden. Dat verbetert grip in de bochten en verkort uw remweg aanzienlijk.

Autorijden en verzekering zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er 

zijn verschillende dekkingen, maar een Wettelijke Aansprakelijkheid 

(WA) is verplicht. Hierdoor hoeft u de schade die u een ander 

toebrengt zelf niet te betalen. Andersom geldt dat u op die manier de 

schade aan uw auto vergoedt krijgt van de vezekeringsmaatschappij 

van de tegenpartij. 

Zuinig op uw auto en liever iets meer zekerheid? Dan past de WA+ dekking 
mogelijk bij u. Hiermee is de schade die veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld 
overstekend wild en storm gedekt. Net als diefstal(schade). Het is ook mogelijk 
om schade die u zelf veroorzaakt te verzekeren; de allrisk dekking. Wat er ook 
gebeurt, de schade aan uw auto wordt altijd hersteld en de kosten hiervoor 
worden betaald door de verzekering. Ook wanneer u zelf per ongeluk ergens 
tegenaan rijdt.

Aanschafwaarde terug bij total loss?
Wanneer uw auto veel schade heeft, is het soms niet zinvol om de schade te 
repareren. De reparatie kost meer dan de auto waard is. Normaal gesproken krijgt 
u dan de waarde van uw auto uitgekeerd. Dit bedrag is lager dan het bedrag 
waar u de auto voor gekocht heeft. Bij BOVAG kunt u uw auto ook tegen de 
aanschafwaarde verzekeren, tot wel vier jaar lang. Heeft u uw auto 3,5 jaar 
geleden voor € 10.000,- gekocht? Dan krijgt u bij total loss gewoon € 10.000,- 
terug van de BOVAG verzekering. Hierdoor kunnen we met recht zeggen dat u 
met de BOVAG autoverzekering uw autoverzekering goed geregeld heeft!

Wilt u meer informatie over de BOVAG verzekering of een offerte 

ontvangen? Bel ons op 055 – 541 88 33 of op info@vanasapeldoorn.nl.

Waarom zomer/winter/vierseizoenenbanden?

BOVAG autoverzekering; “een noodzakelijk 
kwaad goed geregeld”

Autorijden kost geld, daar kunnen we helaas niets aan veranderen. Maar wat is nu de 

beste manier om uw mobiliteit in te vullen? Gaat dit alleen om de kosten of zijn er ook 

andere belangrijke aspecten?

Kopen

Zelf de keuze in welke auto u rijdt en altijd een auto voor de deur. Op ieder moment van de 
dag instappen en wegrijden.

Huren

Bij weinig gebruik een hele goede en bovendien voordelige optie. En u bent flexibel, 
morgen een kleine auto nodig en volgend weekend een verhuis bus? Alles kan.

Privé lease

Helderheid in de kosten gedurende de looptijd en 
geen verrassingen. U bent minder flexibel omdat u een 
afspraak voor een langere periode aangaat.

Zakelijke lease

Vergelijkbaar met privé lease maar dan voor de 
zakelijke rijder.

Kopen, huren, zakelijk of privé leasen. Wat past bij u? 
Verschillende mogelijkheden met verschillende voor- en nadelen. Wat past het beste bij uw 
wensen?  
Dat zoeken we samen uit tijdens een informatief adviesgesprek. 

Komt u langs aan de Hattemse Beek 61 of bel met 055 – 541 88 33 voor een 

afspraak.

Frank: Vervangend vervoer is zo geregeld

Pech met de auto. We kennen het allemaal. We hebben het zelf ervaren of iemand in 

de omgeving heeft het meegemaakt. En het zit vaak in een klein hoekje. Auto’s zitten 

tegenwoordig steeds ingewikkelder in elkaar, daardoor is het niet altijd meer mogelijk 

om zelf de pech te verhelpen. 

Gelukkig kunt u dan terugvallen op de BOVAG pechhulp. Wij komen u dan helpen en gaan door totdat 

uw auto het weer doet of er vervangend vervoer voor u geregeld is. Met de BOVAG pechhulp bent u 

al voor € 3,33 per maand verzekert van hulp bij pech onderweg. Dit is inclusief woonplaatsservice. 

Wilt u ook graag pechhulp in het buitenland, bijvoorbeeld op vakantie? Dat kan al voor € 1,46 per 

maand extra.  

BOVAG pechhulp: hulp op de momenten die er toe doen 

BOVAG Pechhulp

En hoe zit dat met vierseizoenenbanden?

In de afbeelding hiernaast ziet u het prestatie (grip) niveau 
van de drie soorten banden. Vierseizoenenbanden bieden 
een middenweg. Toch bieden in de winter de winterbanden 
meer grip, en in de zomer de zomerbanden. Ook vallen de 
kosten voor winterbanden erg mee. In de zomer slijten uw 
winterbanden immers niet. En andersom geldt hetzelfde.

Niet iedereen rijdt op winterbanden. Maar wat nou als 
de auto voor u winterbanden heeft en uw auto niet? Bij 
een noodstop staat de auto voor u veel eerder stil, uw 
auto niet… Nog een reden om voor de veiligheid van 
winterbanden te kiezen.

Oorzaak: de steenmarter

De steenmarter knaagt graag aan rubberen 
slangen en leidingen. Ook het isolatiemateriaal 
onder de motorkap is een bekend slachtoffer 
van de scherpe tandjes van de steenmarter. De 
gevolgen kunnen groot zijn. Zeker wanneer de 
steenmarter aan remleidingen knaagt. 

De leidingen kunnen uiteraard vervangen 
worden, maar dat lost het probleem niet op. 
De steenmarter komt weer terug. Sterker 
nog, wanneer er eenmaal een steenmarter bij 
uw auto is geweest is de kans groot dat het 
probleem verergert. Andere steenmarters ruiken 
het wanneer er een steenmarter bij uw auto is 
geweest en proberen het territorium (uw auto!) 
over te nemen. Het gevolg is nog meer schade.

Hoe kunt u de steenmarters bij uw auto 
weghouden?

Er zijn verschillende mogelijkheden om de 
steenmarter bij uw auto weg te houden. 
Bijvoorbeeld door gebruik te maken van 
een anti-marter spray. De geur die deze 
spray veroorzaakt zorgt ervoor dat de marter 
wegblijft. Het nadeel van een spray is dat de 
werking na verloop van tijd vermindert. 

Beter is het om een marterverjager te 
monteren in uw auto. De verjager produceert 
een ultrasoon geluid, in combinatie met 
lichteffecten, dat marters weghoudt bij uw 
auto. 

Occasions
Heeft u liever een gebruikte brommobiel met een goede 
historie? Dan kunnen wij u ook helpen. U heeft keuze 
uit diverse merken en modellen. Het kan zijn dat de 
juiste er niet voor u bij staat. Geen probleem. Dan gaan 
we voor u op zoek en zorgen wij ervoor dat u snel weer 
mobiel bent.

Leasen met brom!
Net als bij een auto is de aanschaf van een brommobiel 
een stevige investering. Daarom hebben we iets nieuws 
voor u; brom! Met brom! betaalt u geen groot bedrag 
op het moment dat u de brommobiel ophaalt, maar 
betaalt u een laag bedrag per maand. Hierdoor wordt 
een nieuwe brommobiel bereikbaar en betaalbaar. 
In het bedrag dat u betaalt is de verzekeringspremie 
opgenomen. Net als al het onderhoud en eventuele 
pech onderweg. Dankzij brom! rijdt u altijd een nieuwe 
brommobiel en heeft u geen onverwachte kosten. Op 
mijnbrom.nl kunt u meer informatie vinden. Maar u 
bent natuurlijk ook welkom aan de Hattemse Beek, dan 
kunnen we gelijk eventuele vragen beantwoorden.`



Pr
o

je
ct

re
al

is
at

ie
: F

o
cu

s 
R

ec
la

m
e 

en
 M

ar
ke

ti
n

g
, w

w
w

.f
o

cu
so

p
re

cl
am

e.
n

l -
 W

ijz
ig

in
g

en
 e

n
 z

et
fo

u
te

n
 v

o
o

rb
eh

o
u

d
en

 -
 B

O
V

A
G

 A
U

TO
: 1

74
3-

34
7

Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV 
Instyle X-line

Bouwjaar: 2015, Km-stand: 77.556 km
Hybride 7% bijtelling, BTW verrekenbaar

€ 33.250,-

Opel Astra GTC 1.4 Turbo Sport

Bouwjaar: 2012, Km-stand: 112.711 km, 

€ 14.800,-

Fiat 500C ABARTH 595 
TURISMO

Bouwjaar: 2015, Km-stand: 51.956 km

€ 26.800,-

Volkswagen Touran 1.2 TSI 
Comfortline

Bouwjaar: 2012, Km-stand: 146.556 km

€ 14.250,-

Subaru Forester 2.0i 
Bouwjaar: 2011, Km-stand: 72.116 km,

4 nieuwe banden

€ 19.950,-

Honda Jazz 1.4 LS 

Bouwjaar: 2006, Km-stand: 14.924 km

€ 8.550,-

Opel Meriva 1.4 Turbo Design 
Edition

Bouwjaar: 2013, Km-stand: 24.195 km

€ 17.950,-

Microcar F8C Coupé 

Bouwjaar: 2014, Km-stand: 2.618 km

€ 10.950,-

Nissan QASHQAI 1.2 Tekna

Bouwjaar: 2014, Km-stand: 48.474 km

€ 22.725,-

Hyundai i20 1.4i i-motion

Bouwjaar: 2012, Km-stand: 33.236 km

€ 11.950,-

Zeer nette staat Geen autorijbewijs nodigMPV

Cabrio Panoramadak vierwielaandrijvingAutomaat

Automaat Automaat

Automaat

Autobedrijf van As
Hattemse Beek 61
7335 PB Apeldoorn

055 - 541 88 33 
www.vanasapeldoorn.nl
info@vanasapeldoorn.nl

Openingstijden: 
ma t/m vr 08:00 tot 17:00
Za  10:00 tot 14:00  (alleen showroom 

en verhuur)
facebook.com/Autobedrijf.van.As

En wilt u hier niet te veel voor betalen, genieten van 

heldere voorwaarden en maximaal gemak? Dan kunt 

u sinds kort terecht bij Autohopper van As, gewoon bij 

u in de buurt. Onze voorwaarden zijn transparant, we 

hanteren scherpe en ronde prijzen en er zitten geen 

addertjes onder het gras. What you see is what you get!

Bij Autobedrijf van As kunt u zowel terecht voor het huren      als voor het kopen      van uw auto.

Heeft u tijdelijk een luxe, 
nieuwe auto nodig?

Heeft u komend wintersportseizoen een auto nodig? 
Ook dan kunt u bij Autohopper van As terecht. En 
dat tegen een scherp tarief. Dankzij de no-nonsense 
wintersportactie huurt u een ruime station al vanaf  
€ 575,- per week. En dat inclusief winterbanden, 
sneeuwkettingen, navigatie, BTW, allrisk verzekering 
met pechhulp en onbeperkte vrije kilometers. Laat de 
wintersport maar beginnen! 

Gaat u verhuizen? Gefeliciteerd! Er komt veel op u af en 
er moet een boel geregeld worden. Klussen, schilderen, 

alles inpakken, uw verhuizing doorgeven en als uw 
nieuwe huis (bijna) klaar is: verhuizen. 

Maar hoe gaat u dat doen? Kiest u voor een (duur) 
verhuisbedrijf? Of trommelt u familie en vrienden op 
en huurt u voor een scherpe prijs een bestelbus of 
bakwagen? 

Hoe u ook gaat verhuizen, Autohopper van As heeft 
voor elke klus de juiste bus.  
   

29,- 
per dag

109,- 
per dag

Wintersportactie

1 december t/m 31 maart


