Autobedrijf van Limpt B.V.
TOYOTA

Uw onderhoudsspecialist voor:

FORD

UNIVERSEEL

Het is weer
tijd voor de
bandenwissel!

Wij wensen u
prettige feestdagen
en een voorspoedig 2018

Compleet, veelzijdig en flexibel!
Autobedrijf van Limpt is een
servicegericht universeel autobedrijf
met aandacht voor de klant. Bij ons
bent u welkom voor onderhoud, APK
en kleine en grote reparaties aan uw
auto.

Ons bedrijf is vanaf 1982 gevestigd in
Veldhoven en opgericht voor Jan van Limpt.
Met onze passie voor de merken Ford en
Toyota zijn wij al vele jaren specialist. Naast
Ford en Toyota kunt u natuurlijk met iedere
andere auto bij Van Limpt terecht.

om u weer op weg te helpen en veilig op
de weg te houden. Wij werken bij Toyota en
Ford auto’s zoveel mogelijk met originele
fabrieksonderdelen. Ons personeel is op het
gebied van Toyota en Ford van alle details
op de hoogte.

Ook voor de aankoop van uw nieuw aan te
schaffen auto bent u bij ons aan het juiste
adres. Indien de door u gewenste auto niet
bij ons in de showroom staat, zijn wij u
graag van dienst om u toch de gewenste
auto te kunnen leveren.

Wij zijn een universeel autobedrijf met
jarenlange ervaring in de autobranche. Heeft
u problemen met uw auto? Of bent u gewoon
op zoek naar een plek voor onderhoud en
APK? Dan bent u bij Van Limpt Veldhoven
aan het juiste adres. Wij staan voor u klaar

Ons team gaat iedere uitdaging aan, kom
gerust eens kijken in onze werkplaats, u
bent van harte welkom!

U mag van ons
verwachten:
•

Uitstekende kwaliteit

•	Uitsluitend
kwaliteitsonderdelen
•

APK-bevoegdheid

•	Betrouwbare, snelle en
persoonlijke service
• 	Vakkundig personeel met
de meest actuele kennis
afspraak!

wel even eenzeer
akbovendien
Ma
•	
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Altijd op de hoogte
met onze

ANWB-GARAGEREVIEWS
Plaats uw review op:
www.anwb.nl/auto/onderhoud-en-reparatie/garages/

‘eigen APP’
Zie achterzijde voor
meer info

‘Vriendelijk personeel. Leenfiets
of auto beschikbaar op afspraak.’
‘Snelle reparatie en professioneel advies.’
‘Altijd een zeer goede service,
waarbij kleine reparaties niet in
rekening werden gebracht.’
Maak wel even een afspraak!

040 - 25 39 861

Autobedrijf van Limpt B.V.
De Witstraat 23
5503 XS Veldhoven

‘Goede service en
ook als je met een
kleinigheid komt
wordt je direct
geholpen’

T: 040 – 25 39 861
E: autobedrijfvanlimpt@gmail.com
www.autobedrijfvanlimpt.nl

Openingstijden
Ma-vrij		
08.00 – 17.30 u
Zaterdag
10.00 – 14.00 u
Wij lunchen van 12.30-13.00 u

ALLES VOOR EEN BETERE KILOMETER.
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 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.

BOVAG
Sinds
1930!

Veilig op weg met minimaal
4mm profiel op winterbanden
Uit onderzoek van BOVAG blijkt dat 80% van de automobilisten niet weet dat in diverse
wintersportlanden naast een winterbandenplicht ook een minimale profieldiepte van 4
millimeter voor de winterbanden geldt.
Met minder profiel gelden de banden voor de
nationale wet niet meer als winterbanden en in
Oostenrijk is de maximale boete zelfs 5.000 euro als
de politie te weinig profiel aantreft. In Nederland
geldt überhaupt geen winterbandenplicht en is de
minimale profieldiepte voor alle soorten banden
conform de APK-norm 1,6 millimeter. Let daar dus
goed op als u met de auto op wintersport gaat.
Daarnaast is het in veel Alpenlanden verplicht om
veiligheidshesjes voor alle inzittenden mee te nemen
en om passende sneeuwkettingen aan boord te hebben.
De mensen die naar Frankrijk op wintersportvakantie
gaan en inmiddels weten dat daar geen specifieke
winterbandenplicht geldt, moeten er rekening mee

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.

•	Wilt u besparen op uw brandstofverbruik? Dat lukt al met een paar
simpele aanpassingen in uw rijstijl.
•	Zorg dat de banden van uw auto op de juiste spanning zijn. Banden
met een te lage spanning veroorzaken een hoger brandstofverbruik.
•	Kijk kritisch naar uw rijstijl: rem alleen als het noodzakelijk is, schakel
vlot door, vermijd te hoge snelheden en rij anticiperend.
•	Neem uw auto onder de loep: rij niet onnodig met een skibox of
imperiaal, laat ramen en daken niet onnodig openstaan, zet de airco
tijdig uit, laat uw achterruitverwarming niet onnodig aan.
•	Laat uw auto regelmatig onderhouden. Met een goed onderhouden
motor rijdt u zuiniger.

Autowassen: ook in de winter
Bijna 6 op de 10 Nederlanders met
een jonge auto wast die in de winter
niet of minder vaak en 1 op de 10
wast het voertuig überhaupt nooit.
Het merendeel van deze auto’s is echter
uitgerust met veiligheidstechnologie die
gebruik maakt van camera’s, sensoren of
radar. Deze systemen functioneren niet of
minder goed als vuil zich ophoopt, terwijl
veel automobilisten wel op de werking
ervan vertrouwen.

houden dat die verplichting doorreisland Luxemburg
wèl van kracht is. Daar gelden dezelfde regels als
in Duitsland en die schrijven formeel voor dat de
auto moet zijn aangepast aan de ‘te verwachten
weersomstandigheden’. Dat betekent overigens ook
dat bijvoorbeeld de ruitenwissers in orde moeten zijn
en de ruitensproeiervloeistof op peil.

Tips om brandstof te besparen

Het is echter cruciaal dat een auto ook in
de winter wordt gewassen, want in vrijwel
alle instructieboekjes wordt gewaarschuwd

deze vrij van vuil, stof, ijs en sneeuw te
houden, omdat de systemen anders niet
of niet goed meer functioneren. Denk
daarbij aan adaptieve cruise control,
rijstrookassistentie,
noodremsystemen
en dodehoeksensoren. Daarnaast kan het
gebeuren dat de digitale ogen van de
auto een extreem vieze voorligger niet
herkennen.
Autowassen in de winter is dus geen
overbodige luxe en u hoeft heus niet bang
te zijn dat de deuren dichtvriezen. In elke
professionele wasstraat zijn er voldoende
mogelijkheden om de deurrubbers goed
droog te maken en zelfs om ze in te vetten.

Kijk op bovag.nl/winter voor een
overzicht van winterbanden- en

GARANTIE OP
REPARATIE EN ONDERHOUD

sneeuwkettingenregels in de
Europese landen.

APK, waarom en wanneer?
APK staat voor Algemene Periodieke
Keuring en is een technische controle
van uw auto. Er wordt gekeken naar
verkeersveiligheid en milieuprestatie.
De APK wordt gedaan door een
gediplomeerd keurmeester en duurt
ongeveer een half uur. Na de keuring
bepaalt de keurmeester of uw auto is
goedgekeurd of afgekeurd.
Belangrijk om te weten: een auto met een
geldige APK is niet gegarandeerd goed. De APK
is alleen een controle op veiligheid en milieu
en géén onderhoudsbeurt. Laat uw auto dus
buiten de APK om altijd goed onderhouden
volgens het boekje. Er kan immers ook vlak
na een APK een gebrek ontstaan. De keuring
kan door uw garagebedrijf wel gecombineerd
worden met een onderhoudsbeurt.

Moet uw auto gerepareerd worden of is hij toe aan een onderhoudsbeurt? Breng hem dan
naar een BOVAG-autobedrijf. Dat levert naast garantie nog meer voordelen op.

Waarom is het wisselen
naar winterbanden en
omgekeerd aan te raden?
Het rubber van zomerbanden wordt bij lage temperaturen
hard en verliest daarmee grip. Bij winterbanden is het
loopvlak voorzien van een rubbersamenstelling die ook
flexibel blijft bij lage temperaturen. Daarnaast hebben
winterbanden lamellen. Deze maken de profielblokken
soepeler en zorgen voor meer grip op het wegdek.

Auto-onderhoud,
hoe vaak en waarom?

Hoe vaak moet uw auto naar de garage? Dat staat in het instructieboekje
en scheelt nogal per model. De meeste nieuwe auto’s geven een
melding op het dashboard als het tijd is voor een onderhoudsbeurt.
Bij een kleine beurt ververst de monteur
onder meer de olie, vervangt het filter en
kijkt naar onderdelen als remmen, uitlaat,
accu en lichten. Bij een grote beurt
worden onder meer ook het koelsysteem
en de wielophanging gecontroleerd.

Bovendien krijgen de remmen een
schoonmaakbeurt en worden bougies,
lucht- en brandstoffilters vervangen. Zorg
ervoor dat u tussen beurten door regelmatig
uw banden, verlichting, oliepeil en uw
koel- en ruitenwisservloeistof controleert.
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U heeft recht op 3 maanden BOVAG-reparatiegarantie

2

U krijgt passend vervangend vervoer aangeboden tijdens de reparatieperiode. Dit betekent niet dat u altijd recht heeft op een gratis vervangende auto. Het kan ook betekenen dat u tegen gereduceerd tarief een
huurauto krijgt, maar ook dat u een leenfiets meekrijgt.

3

Onderhoud wordt standaard volgens de fabrieksspecificaties uitgevoerd
door professionele monteurs.

4

We helpen u graag bij een verschil van mening met uw autobedrijf.

WWW.BOVAG.NL

Autobedrijf van Limpt B.V.
Uw onderhoudsspecialist voor:
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Een greep uit ons assortiment occasions. Bezoek onze website voor meer informatie!

Toyota Aygo 1.0 VVT-i x-cite
Bouwjaar: 2016
Km-stand: 21.874 km

Toyota Aygo 1.0 VVT-i Comfort
Bouwjaar: 2013
Km-stand: 127.389 km

Toyota Avensis 1.8 VVTi Dynamic
Bouwjaar: 2009, Km-stand:
130.617 km, Incl. winterbanden

€ 5.950,-

€ 10.950,-

€ 11.950,-

Ford Fiesta 1.6 Titanium
Bouwjaar: 2012, Km-stand:
123.119 km, Incl. winterwielen

€ 8.950,-

Toyota Yaris 1.8 VVTi TS
Bouwjaar: 2008
Km-stand: 85.514 km
MPV

€ 7.950,-

De donkere maanden zijn weer aangebroken
Autobedrijf van Limpt is er klaar voor!

Maak nu een afspraak voor
onze wintercontrole

Nu het weer aan het omslaan is en de winter voor
de deur staat, moeten we allemaal weer een beetje
wennen aan de veranderde omstandigheden op de weg.
Mist, regen, sneeuw, windvlagen en laagstaande zon;
het zijn allemaal factoren die invloed hebben op het
autorijden. Kortom, de auto moet weer tiptop in orde
zijn. En wie kan er nu het beste voor zorgen dat uw

auto wordt gecontroleerd en wordt voorbereid op de
donkere jaargetijden?

Natuurlijk door het team
van Autobedrijf van Limpt!

Fabrieksgarantie nieuwe auto?
Er zijn nogal wat spookverhalen over de
fabrieksgarantie op een nieuwe auto. Die zullen
we voor eens en voor altijd uit de wereld helpen.
Koopt of onderhoudt u uw nieuwe auto bij een
onafhankelijk autobedrijf, dan behoudt u gewoon de
fabrieksgarantie.

U kunt dus altijd bij ons terecht. U behoudt altijd de
fabrieksgarantie en kiest het bedrijf waar u het liefst klant bent.

Tijdig onderhoud
spaart kosten!

Download nu de ‘van Limpt app’
voor op uw smartphone!
Handig, een applicatie voor uw smartphone
met alles over ons én uw auto in 1 overzicht.
•

Alle nieuwtjes en aanbiedingen

•

Snel overzicht van al onze diensten

•

Inzicht in onze garanties

•

RDW check

•

Eenvoudig online afspraak maken

•

Spaarpunten voor o.a. gratis APK

Autobedrijf van Limpt B.V.
De Witstraat 23
5503 XS Veldhoven

Uw auto is u heel wat waard. Bij
Autobedrijf van Limpt begrijpen
wij dat. Uw voertuig is bij ons altijd
in goede handen. In onze moderne
werkplaats staat een klantgerichte
bedrijfsvoering voorop.
Onze complete service voldoet aan alle
wensen, maar wij doen daar graag nog een
schepje bovenop. Om niet voor verrassingen
te komen staan, is regelmatig onderhoud
aan uw auto belangrijk. Niet alleen voor de
veiligheid van u en de andere weggebruikers,
maar ook omdat u graag mobiel blijft.
Bovendien; een goed onderhouden auto gaat
langer mee, wat op de lange termijn gunstig
is voor uw portemonnee.

T: 040 – 25 39 861
E: autobedrijfvanlimpt@gmail.com
www.autobedrijfvanlimpt.nl

Openingstijden
Ma-vrij		
08.00 – 17.30 u
Zaterdag
10.00 – 14.00 u
Wij lunchen van 12.30-13.00 u

Projectrealisatie: Focus Reclame en Marketing, www.focusopreclame.nl - Wijzigingen en zetfouten voorbehouden - BOVAG AUTO: 1747-780

Dat geldt ook als u uw nieuwe auto elders heeft gekocht en het
onderhoud door een onafhankelijk autobedrijf laat doen. Het
is een hardnekkig misverstand dat u verplicht bent uw auto
dan te laten onderhouden bij het bedrijf waar u deze heeft
gekocht. Het is zelfs verplicht in de Europese wetgeving dat u die
keuzevrijheid heeft.

