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Stofzuigservice
Binnenzijde ramen cleanen

Bekleding reinigen
Polijsten van de lak
Geurbehandeling

Waxen
VIP behandeling (binnenzijde ramen

reinigen, stofzuigen, dashbord afnemen) vanaf € 35,- 

AUTOWASSEN 
MET ZACHT TEXTIEL

INTRODUCTIE AANBIEDING
Bij inlevering van deze coupon:

€ 4,50 korting 
op ons top waxprogramma van 
      

FULL SERVICE CARWASH!

WASH IT CARWASH OOK VOOR:

nano mega wax
velgen
deurstijlen nazemen
gratis gebruik stofzuiger

www.peterman.nl

Bedankt voor het vertrouwen dat u in ons 

heeft gesteld!

Met vriendelijke groet,

 

        
        

       S
erviceadviseur 

 

 

 Chef werkplaats

Uw mening is voor ons belangrijk.

Binnenkort kunnen wij contact 

opnemen om uw mening te horen.

Hoe beoordeelt u ons?

Promotor 9 of 10

Constante verbetering en klantvriendelijkheid 

heeft hier duidelijk de prioriteit. Over de service 

ben ik zeer te spreken. Ik zou dit bedrijf bij familie 

of vrienden aanbevelen.

Passief 7 of 8

Alles is in orde, zoals bij de meeste merken. Maar 

enige inspanning om iets extra’s te bieden is mij 

niet opgevallen.

Negatief 0 t/m 6

Van professionaliteit of goede service was geen 

sprake. Wat meer vriendelijkheid zou geen kwaad 

kunnen.

Wij gaan voor promotor!

www.vannieuwkerk.nl

 TEVREDENHEID

�����

Onze medewerkersstreven naar uwvolledige tevredenheid.Dus 5 sterrenvoor uw aanbeveling!

spiegelhangers & prijskaarthouders

praktische oplossingen voor de autobranche



in vorm gestanste label, mat of
glanzend materiaal
lamineren mat of glans mogelijk
enkele hanger 90 x 279 mm
dubbele hanger  180 x 279 mm

ontwerp in overleg 
al vanaf 25 stuks!
bel of e-mail ons
voor een offerte 

www.idegoned.nl

eigen 
ontwerp

prijzen excl. BTW
gratis verzending
boven orderwaarde
€ 250,- 
levertijd in overleg
betaling binnen
14 dagen na
factuurdatum 
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bestel uw spiegelhangers bij:

volledige transparante
kunststof houder 
(voor A4) stevig
kunststof
voor bevestiging aan 
bijv. de binnenspiegel.
€ 6,25 per stuk
  

kunststof houder (voor A4
formulieren) met metalen hanger
voor bevestiging aan bijv. de 
binnenspiegel

prijskaarthouder

€ 3,25 per stuk
extra korting bij afname  
25 stuks 10%
50 stuks 15%  volledig kunststof

bijvoorbeeld
- kortingscoupon         
- tevredenheidsonderzoek 
- afleverinspectie
- wielbouten aandraaien
- reclame voor carwash

 


