AUTOSERVICE NIJLÂN
VOOR ZORGELOOS AUTORIJDEN
In augustus 2006 startte Henk Schippers
in Leeuwarden met Autoservice Nijlân. Het
bedrijf op de hoek van de Middelzeelaan
en de Uiterdijksterweg is in de afgelopen

Ook voor alle andere zaken die met autorijden te maken hebben,
kunt u bij ons terecht. Zorgeloos rijden, daar draait het bij ons
om. Wij hechten veel waarde aan service verlenen. Alle services
en diensten die wij u kunnen bieden hebben een ding gemeen. Ze
zijn erop gericht om u te ontzorgen.

jaren uitgegroeid naar een full-service

Heeft uw auto onderhoud nodig of alleen een APK? Wij zijn

autobedrijf.

kwaliteit met vakmanschap en onderdelen van A-merken. Wilt u

Bent u op zoek naar een nieuwe of jonge occasion, dan zijn wij u

allround, men kan hier met ieder automerk terecht. Wij garanderen
onderdelen van uw eigen automerk of gebruikte onderdelen; geen

Mochten er extra werkzaamheden en/of reparaties bijkomen,

probleem!

dan wordt dit eerst met u besproken. Nieuwsgierig wat wij voor
u kunnen betekenen? Loop eens binnen… Henk, Hilda, Erwin,

graag van dienst. Wij hebben continue een wisselende voorraad
occasions in onze showroom. Mocht uw droomauto er niet tussen

Wij zeggen wat wij doen en doen wat wij zeggen. Dus geen

staan, dan kunnen wij door middel van een zoekopdracht voor u

verrassingen achteraf. We spreken een prijs met u af en daar

op zoek gaan.

houden we ons aan.

Pascal, Auke en Jelle staan graag voor u klaar!

Loop eens bij ons binnen, de koffie staat voor u klaar!

9,2
60 beoordelingen

klanten vertellen
‘Directie en personeel is altijd vriendelijk en positief,
een luisterend oor en ik ben er altijd op mijn gemak,
rustig en vakbekwaam is het personeel, geen massa
gevoel of druk.’

‘Autobedrijf Nijlan is heel er goed en erg voordelig!!
Geweldige deskundigheid. Creatief in oplossingen en erg voordelig.
Bijzonder eerlijk en betrouwbaar. Meedenkend en oplossingsgericht.
Hele vriendelijke mensen Ga zo door !!!!!!!’

Download onze
Autoservice Nylân APP
Voor onze klanten hebben wij speciaal
een app laten ontwikkelen:
Registreer uw kenteken voor alle voordelen o.a:
- APK herinnering
- makkelijk een afspraak inplannen
- direct contact via de chat
- digitaal schadeformulier

‘Zeer goede service, altijd klantgericht en snelle en vooral goede reparaties.’
‘Betrouwbaar en goed.’

Autoservice Nijlân
Middelzeelaan 1
8931 BM Leeuwarden

t. 058- 2887988
info@autoservice-nijlan.nl
www.autoservice-nijlan.nl

Openingtijden
Verkoop & werkplaats
Ma t/m vr 08.00 – 18.00 uur
Zaterdag 10.00 – 17.00 uur
Werkplaats is zaterdag gesloten

Zeker op weg met een BOVAG-autobedrijf
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!

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 jouw 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.

Opletten:
-

Signalering flitspalen in het navigatiesysteem is in
veel landen verboden

-

In sommige landen is een (snel)wegvignet verplicht

-

Een dashcam is verboden in Luxemburg, Portugal en
Oostenrijk

-

In Frankrijk geldt een verbod op het gebruik van
handsfree-‘oortjes’

-

Een fietsendrager mag in Portugal alléén achterop de
caravan of camper

-

Als huisdieren meegaan, neem dan de
inentingspapieren mee

-

Het voeren van dimlicht is in veel landen dag en
nacht verplicht

-

In sommige landen geldt een totaal alcoholverbod
voor bestuurders

Waar koopt u een tweedehands auto?

Voor vertrek vakantiecheck!
Het is het schrikbeeld van iedere vakantieganger: pech onderweg terwijl u met de auto op weg bent
naar uw vakantiebestemming. Daar staat u, op de vluchtstrook langs een drukke weg in de brandende
zon. Huilende kinderen. En hoe legt u uit in een vreemde taal dat er een rood lampje brandt op het
dashboard?
Rust nemen
Ieder jaar gaan miljoenen Nederlanders met de auto op
Uit onderzoek blijkt dat in bijna de helft van de gevallen
vakantie. Vaak een lange rit: nog altijd zijn landen als
één persoon alle kilometers naar de vakantiebestemming
Frankrijk, Spanje en Italië favoriet voor een paar weekjes
achter het stuur zit. Net zoveel mensen geven aan alleen
zomervakantie. En dan ben je al gauw 1500 kilometer
noodzakelijke stops te maken, bijvoorbeeld om te tanken,
onderweg. Maar wat is er leuker dan lekker kamperen
voor toiletbezoek of om te eten. Het algemene advies luidt
in een warm land en met de vrijheid van je eigen auto?
elke twee uur een kwartier rust te nemen. In de gevallen
Eigenlijk begint de vakantie al op het moment dat je thuis
dat één persoon alle kilometers rijdt, neemt maar 15%
instapt. Maar zorg wel voor een goed onderhouden auto
elke twee à drie uur rust.
die is voorbereid op de reis.

U kunt een tweedehands auto kopen bij:
Een particulier.
Een autodealer.
Een onafhankelijk autobedrijf dat meerdere merken aanbiedt.

Daarom: voor vertrek, vakantiecheck!

Koopt u een tweedehands auto bij een particulier? Dan heeft u meestal geen
garantie. Als u wilt, kunt u de auto verzekeren en een autogarantieverzekering
afsluiten. Soms heeft de auto nog wat fabrieksgarantie.

Klachten?
BOVAG staat klaar!
Waar mensen werken, kunnen fouten gemaakt
worden. Dat kan ook zomaar bij een BOVAG-bedrijf
gebeuren. BOVAG-bedrijven zijn verplicht klachten
van particuliere klanten volgens de geldende
voorwaarden op te lossen. Gebeurt dit volgens
u niet naar wens, dan kunt u bemiddeling door
BOVAG inschakelen. Geheel kosteloos.
De BOVAG-medewerkers zetten alles op alles om voor
een klacht of geschil een oplossing te vinden die voor
beide partijen aanvaardbaar is. Soms lukt dit niet, dan
kunt u ervoor kiezen om de kwestie voor te leggen aan
de onafhankelijke geschillencommissie Voertuigen, waar
BOVAG-autobedrijven verplicht bij aangesloten zijn.
Bemiddeling gebeurt meestal telefonisch, soms ook
schriftelijk en is gratis. In bepaalde gevallen is het wenselijk
of zelfs noodzakelijk dat er een technisch onderzoek wordt
uitgevoerd, voordat er een bemiddelingsvoorstel wordt
uitgebracht. Een onafhankelijk expertisebureau voert
dat uit en daar zijn wél kosten aan verbonden; die zijn
voor rekening van de opdrachtgever. Ook wanneer de
geschillencommissie wordt ingeschakeld, is er klachtengeld
verschuldigd, maar dat is altijd fors minder dan wanneer u
zelf met advocaten en rechtszaken in de weer gaat.

Een auto is een gebruiksvoorwerp en problemen
worden. Toch wilt u bij de aanschaf van een
weten dat u geen kat in de zak koopt en dat
Kiezen voor een betrouwbare aanbieder kan

Tips
Doe ook vooral navraag in uw vrienden- en kennissenkring. Wat zijn hun
ervaringen bij de koop van een tweedehands auto? Op internet vindt u handige
reviews over autoverkopers, autodealers en autobedrijven.

Meenemen op reis!
In elk Europees land gelden weer andere regels
en het is dan ook raadzaam om de volgende zaken
altijd aan boord te hebben tijdens de vakantiereis:
-	Gevarendriehoek; een voor de auto en een voor de caravan
of aanhanger
-	
Veiligheidshesjes; een voor elke inzittende en binnen
handbereik
-	Alcoholtester; twee stuks, verplicht in Frankrijk
-	Reservebril (als in het rijbewijs staat dat u brildrager
bent)
- Reservelampjes en zekeringen
- Verbandtrommel
- Brandblusser

kunnen nooit voorkomen
tweedehands auto zeker
u niet te veel betaalt.
problemen voorkomen.

Niet verplicht, maar wel handig:
- Creditcard; voor snelle betaling bij tolpoortjes
-	Voldoende contant geld, bijvoorbeeld om verkeersboetes
ter plekke af te rekenen
-	
Reparatiesetje voor lekke banden, of gewoon een
reservewiel en krik
- Reserve-autosleutel

Uitlijnen en balanceren
Uitlijnen en balanceren hebben allebei met de wielen van de auto te maken, maar
zijn toch twee verschillende handelingen. Zijn de wielen van de auto niet in balans,
dan kan dat trillingen veroorzaken. Dit wordt opgelost door de wielen te ‘balanceren’,
bijvoorbeeld door kleine gewichtjes in de vorm van stukjes lood op de juiste plek op
de velg te bevestigen.
Soms moet de stand van de wielen worden gecorrigeerd omdat de auto bijvoorbeeld naar
één kant trekt of omdat de banden onregelmatig slijten. Dit is ‘uitlijnen’ en dat vergt
over het algemeen meer tijd dan balanceren.
Techneutentaal
Soms staan er op de factuur van het autobedrijf of garage wel eens lastige termen.
Techneutentaal van BOVAG legt zoveel mogelijk van die onderdelen, onderwerpen en
afkortingen uit. Dat praat ‘n stuk makkelijker!

Kijk op
techneutentaal.nl

BOVAG Garantie
Standaard zes maanden garantie!
De zekerheid van BOVAG komt tot uiting
in de welbekende BOVAG Garantie.
Standaard heb je bij aankoop van een
gebruikte auto van minimaal € 4.500,namelijk recht op zes maanden garantie.
Kijk voor een overzicht van alle
garantieregelingen en de bijbehorende
voorwaarden op www.bovag.nl.

Kijk voor nog meer informatie op:

WWW.BOVAG.NL

De voordelen van
BOVAG Garantie:
•	
6 maanden garantie op verborgen
gebreken
• Gegarandeerde kilometerhistorie met de
Nationale Auto Pas
•	
Geschillenregeling via BOVAGbemiddelingsbureau
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MPV
Peugeot Partner Tepee 1.6 VTi
Family airco
Bouwjaar: 2010
KM-Stand: 111.908 km

MPV
Honda Jazz 1.4 Si sport airco cruise
Bouwjaar: 2013
KM-Stand: 42.381 km

€ 10.250,-

Honda Jazz 1.3 I-VTEC COMFORT
11dkm incl. Navi, Airco en PDC
Bouwjaar: 2015
KM-Stand: 11.512 km

€ 13.950,-

Honda Civic 1.8 SPORT met Xenon
Bouwjaar: 2006
KM-Stand: 164.459 km

€ 17.950,-

€ 6.950,-

Stationswagen
Honda Accord Tourer 2.2 i-DTEC Type
S 180 pk
Bouwjaar: 2011
KM-Stand: 110.414 km
wit

• In- en verkoop van nieuwe en
gebruikte auto’s
• Onderhoudsbeurten, APK en
reparatie
• Aircoservice
• Autodiagnosesysteem
• Schadeherstel
• Voorruitreparatie en ruitvervanging
• Financieringen en verzekeringen

Mini One 1.4 ANNIVERSARY
BUSINESS
Bouwjaar: 2009
KM-Stand: 82.202 km

€ 20.950,-

€ 8.950,-

Alle prijzen zijn inclusief BOVAG garantie en rijklaarmaakkosten

ALS NIEUW!
AUTOMAAT
Opel Corsa 1.2-16V COSMO

Stationswagen
Peugeot 107 1.0-12V URBAN MOVE
1e eigenaar
Bouwjaar: 2010
KM-Stand: 66.776 km

Bouwjaar: 2008
KM-Stand: 22.313 km

€ 6.950,-

€ 5.200,Autoservice Nijlân
Middelzeelaan 1
8931 BM Leeuwarden

Renault Clio Estate 0.9 TCe Energy
Dynamique
Bouwjaar: 2013
KM-Stand: 40.617 km

€ 11.950,t. 058- 2887988
info@autoservice-nijlan.nl
www.autoservice-nijlan.nl

Suzuki Celerio 1.0 COMFORT 1e
eigenaar
Bouwjaar: 2015
KM-Stand: 20.113 km

€ 9.250,Openingtijden
Verkoop & werkplaats
Ma t/m vr 08.00 – 18.00 uur
Zaterdag 10.00 – 17.00 uur
Werkplaats is zaterdag gesloten

Projectrealisatie: Focus Reclame en Marketing, www.focusopreclame.nl - Wijzigingen en zetfouten voorbehouden - BOVAG AUTO 1720 - 244

Onze diensten:

