Vier autospecialisten onder één dak in hartje Sassenheim

Het tankstation eens een keer
positief in het nieuws

Gerrit Zwiers is de man met
twee rechterhanden, als het om
reparaties gaat. Met de meest
moderne computerapparatuur
weet hij de juiste weg te vinden
om de mankementen vakkundig te herstellen. Zwiers mag
zich derhalve expert noemen,
die na snelle reparaties een tevreden klant weer vlug mobiel
maakt.
KORTING

SASSENHEIM n Met hart en
passie beoefenen zij hun vak.
Samen sterk. Vier ondernemers die alles in huis hebben
voor de automobilist. Vakkennis, service, betrouwbaarheid
en sympathieke prijzen. ‘Wij
versterken elkaar’, benadrukt
Gerrit Zwiers die inmiddels
twintig jaar zijn bedrijf in de
Lindenlaan runt. ‘Wij hebben
een trouwe klantenkring’
klinkt het tevreden. En daar
mag je als ondernemer best
trots op zijn.
Door Piet van Kampen

Zij die weten dat garage Zwiers
in de loop der jaren een gevestigde naam is geworden, beseffen soms voor de helft nog niet
wat er allemaal in het pand
gaande is. Het bedrijf, dat min
of meer verstopt is in het hart
van Sassenheim, heeft alles
voor de automobilist in huis.
Aan- en verkopen van nieuwe en occasions, goedkoop
tanken en vakkundige reparaties met de meest moderne
apparatuur. Maar ook wordt
uw ‘heilige koe’ bij opgelopen
schade snel en vakkundig verholpen. Deze autokenners bij
uitstek hebben de krachten

gebundeld en vormen voor
de automobilist een totaalbedrijf voor de klant. Niet alleen
in Sassenheim maar ook in de
regio. De kracht van het bedrijf
toont zich in de snelle afhandeling bij reparaties en schade
aan de auto. En betrouwbaarheid speelt in deze ook een
hoofdrol.
In de showroom pronken diverse modellen van verschillende automerken; zowel
nieuwe als occasions. Het autobedrijf is gespecialiseerd in
alle merken. Voor de potentiële koper staan er auto’s klaar
om zo mee weg te rijden.
PASSIE

De vier ondernemers, Gerrit
Zwiers, Richard de Groot, John
Huegen en Fred Duijnhoven
hebben allemaal passie voor
het vak. John: ‘Bij aankoop van
een nieuwe auto of occasion
ontzorgen wij de klant bij zo’n
belangrijke aankoop. Of het nu
via internet gaat, of wanneer
mensen bij ons bedrijf langs komen. Een auto koop je immers
niet elke dag. Wij willen graag
bemiddelen en adviseren bij de
koop. Kom gerust langs en laat u
adviseren’.

Ook Fred Duijnhoven verdient
het predicaat snel, vakkundig
en betrouwbaar. De restylespecialist: ‘Kleine of grote deuken, ze worden met uitdeuken
zonder spuiten onzichtbaar
verwijderd. Ik doe dit werk
met plezier en heb tevreden
klanten.’ Daarnaast gooien alle
klanten met hoge korting hun
tank aan de Lindenlaan vol. De
klant kan de tank dagelijks van
7.00 uur tot 20.00 uur vullen.
Ook ervaren de chauffeurs het
gemak, dat met alle bestaande
pasjes (creditkaarten) getankt
kan worden.

Wilt u uw auto een was- of
poetsbeurt geven? Het kan
allemaal aan de Lindenlaan.
Maar ook zaken als het herstellen van een bumper, het impregneren van een cabrioletkap of lakbescherming. Hiervoor hebben de experts aan de
Lindenlaan alle vakkennis is in
huis.
DEUKJESDAG

Let op: bij de Restylespecialist
is er elke laatste vrijdag van
de maand ‘Deukjesdag’. Een
geweldige kans voor u om een
deukje uit uw auto te halen,
vanaf slechts 50 euro! Voor
meer informatie: zie de website www.autoservicezwiers.nl.

Restylespecialist
E: info@autodeukje.com,
W: www.autodeukje.com
Showroom: E:
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info@autoservicezwiers.nl, W:
www.autoservicezwiers.nl.

