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Wij doen alles voor  uw auto

Bosch Car Service, een logische keuze
Prima service bij u in de buurt én het grote merk Bosch staat erachter
Uw auto is voor u een kostbaar 
bezit. Voor onderhoud en reparaties 
vertrouwt u hem dan ook niet 
zomaar toe aan de eerste de beste 
garage. Een autobedrijf van Bosch 
Car Service is dan ook een logische 
keuze. Waarom? Wij geven u drie 
goede - en zeker niet de enige - 
redenen om voor een autobedrijf van 
Bosch Car Service te kiezen.

Bosch staat erachter 
Bosch, u weet wel, van de stofzuigers 
en wasautomaten, was al betrokken 
bij uw auto toen hij werd gebouwd. 
Bosch ontwikkelt en levert namelijk 

tientallen auto-onderdelen, zoals accu’s 
en verlichting, maar ook systemen 
als ABS en ESP, aan alle bekende 
automerken. Die kennis en ervaring 
draagt Bosch over aan alle Bosch Car 
Service-autobedrijven. De monteurs 
van Bosch Car Service worden door 
Bosch getraind en regelmatig 
bijgeschoold. Hun kennis is dan 
ook optimaal en actueel. En daar 
profi teert u van mee. 

Bij u in de buurt 
Bosch Car Service is de grootste 
merkonafhankelijke keten van 
autobedrijven in Nederland. Er zijn 

er inmiddels bijna 375, verspreid 
over het hele land. Er is dus altijd 
wel een Bosch Car Service bij u in 
de buurt. Als u wilt weten waar u het 
dichtstbijzijnde Bosch Car Service-
bedrijven kunt vinden, kijk dan op 
www.boschcarservice.nl. 

Service
Bosch Car Service verzorgt niet alleen 
APK-keuringen, regulier onderhoud en 
seizoenscontroles, maar levert daar-
naast een compleet pakket producten 
en diensten. Precies wat u verwacht 
van een professioneel autobedrijf: 
alles onder één dak. 

Wilt u meer weten over de producten 
en diensten van Bosch Car Service? 
Kijk dan op www.boschcarservice.nl.

Afspraak maken?
Dat kan online op 
www.bcsmiddennederland.nl
of u belt met 0900-0220.

Bosch Car Service PDGS
Straatnaam 123 
1234 AB  Groningen 
Tel. (050) 123 45 67
info@e-mail.nl
www.boschcarservicepdgs.nl

 

 



Aslasten
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Vorige week reed ik nietsvermoedend op 
de A59. Ik moest in het zuiden van ons 
land zijn. Mijn moeder woont in Vught, 
vandaar. Een bord langs deze snelweg, 
die van Serooskerke in Zeeland loopt 
naar Oss in Noord-Brabant, trok mijn 
aandacht. En toen wist ik het weer: 
humor ligt op straat en de werkelijkheid 
is altijd verrassender dan de fantasie. 
Hoe wrang die soms ook is.

Op dat gele bord, ter hoogte van Kruis-
straat bij Rosmalen, is te lezen: ´meting 
aslasten´. Op zich is daar natuurlijk niks 
mis mee, ware het niet dat nog geen 

vijftig meter verderop een tweede bord 
langs de rijksweg staat, waarop behalve 
Kruisstraat en het automuseum Autotron, 
ook ´Crematorium´ wordt vermeld. 

Dat geeft je toch wel te denken. 
Wat wordt daar eigenlijk gemeten: 
de hoeveelheid tonnage die een vracht-
wagen met oplegger volgens het 
kenteken mag hebben of de overlast 
die het nabijgelegen crematorium 
eventueel veroorzaakt voor de 
omwonenden? 

Ik zeg het, je kunt het zelf niet verzinnen …

Verkeersboetes in het buitenland
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COLUMN

Verkeersboetes zijn in het buitenland vaak hoger dan in Nederland. Dat geldt bijvoorbeeld  
als de inzittenden geen gordel dragen. Ook door rood licht rijden, overschrijding van de 
maximumsnelheid en rijden onder invloed worden zwaar gestraft. Boetes zijn soms extreem 
hoog (Noorwegen), inkomensafhankelijk (Finland) of tellen ook voor toeristen mee voor het 
puntenrijbewijs (Italië, Oostenrijk en Polen). Wilt u meer weten over boetes en verkeer-
regels in het buitenland, kijk dan op www.anwb.nl of www.verkeersregels.eu. 

Uw auto is een belangrijk bezit. Daarom wilt 
u dat hij goed is verzekerd. U wilt er immers 
zeker van zijn dat eventuele schade gedekt 
is en dat uw auto vakkundig wordt hersteld. 
Voor reparatie, onderhoud en andere zaken 
kunt u al terecht bij Bosch Car Service. 
Maar u kunt bij ons ook terecht voor uw 
autoverzekering.

Het grote voordeel van de Bosch Car Service 
Autoverzekering is dat u te maken heeft met 
één aanspreekpunt: uw eigen Bosch Car 
Service. Eén telefoontje of bezoek en alles 
wordt voor u geregeld. 

Hoe afsluiten?
Bij uw Bosch Car Service-autobedrijf krijgt u 
meteen een offerte voor de hoogte van uw 
premie. Als u daarmee instemt, kunt u direct 
verzekerd wegrijden. Zo gemakkelijk is het. 

Er zijn echter meer voordelen. Zo heeft u 
bijvoorbeeld geen eigen risico als u schade laat 
repareren bij Bosch Car Service. 
Ook niet als het om reparatie van ruitschade 
gaat of om vervanging van de ruit. Bij beperkte 
cascoschade verliest u bovendien niet direct 
uw no-claimkorting. Als u wilt overstappen naar 
een Bosch Car Service Autoverzekering zorgt 
onze Opzegservice dat alles moeiteloos ver-
loopt. U kunt op ons rekenen. 

Meer weten over de voorwaarden? 
Kijk op www.boschcarservice.nl.

(Foto: Google Street View)

Uw auto verzekeren is
bij ons 1-2-3 gebeurd

U kent Bosch, 
natuurlijk kent u 
Bosch. Van de 
koffi ezetapparaten, 
de vaatwassers en de 
boormachines. Bosch is 
echter ook een van ’s werelds 
grootste producenten van wat in 
het Engels automotive 
technologie heet, zeg maar auto-
onderdelen en -systemen. 

Bosch maakt dus ook 
ruitenwissers en niet zomaar 
ruitenwissers. Het zijn de beste 
die er zijn. Bosch Aerotwin 
fl atblades zijn al jaren achtereen 
als beste getest, onder meer door 
de Consumentenbond en de 
ANWB. Daarbij werd gekeken naar 

het montagegemak, de 
wisprestaties en de duurzaamheid. 
Aerotwin fl atblades bieden het 
beste zicht bij elke snelheid.
Wat is het geheim van de 
Aerotwin? In de beugelvrije wisser 
zijn de metalen versterkingen en 
gewrichten van de traditionele 
wisser vervangen door twee 
parallelle veerbladen van speciaal 
staal. De veren worden tijdens de 
productie zo gebogen dat ze zich 
optimaal aanpassen aan de 

kromming van de ruit. 
Dankzij een ‘memory effect’ 

komen de veren steeds terug in 
deze vorm, hoe het wisserblad 
ook gebogen wordt. De 
nauwkeurige aanpassing op de 
vorm van de voorruit zorgt ervoor 
dat het wisserblad over de volle 
lengte optimaal contact maakt 
met de ruit. Bij ‘gewone’ wissers 
wordt de aandrukkracht via vier 
tot zes steunpunten overgebracht 
en is dus minder gelijkmatig.

Meer weten?
Uw Bosch Car Service monteur 
kan u er alles over vertellen en 
natuurlijk kan hij uw oude 
wisserbladen vervangen door dit 
´wisvernuft´ van Bosch.
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De vakantie staat weer voor de 
deur. Dat betekent vaak lange 
autoritten op snikhete Europese 
snelwegen, op weg naar het zuiden. 
Een airco is dan een verademing. 
Maar dan moet het systeem wél 
goed werken. Laat daarom uw 
airconditioning controleren bij een 
autobedrijf van Bosch Car Service 
bij u in de buurt. De check is gratis. 

Mocht de airco niet goed meer goed 
functioneren, dan kunt u het sys-
teem laten reinigen. Zo heeft u geen 
last meer van bacteriën en vieze 

geurtjes. Een uitgebreide airco-
servicebeurt laten uitvoeren is ook 
een mogelijkheid. In dat geval 
controleren de vakkundige mon-
teurs van Bosch Car Service de 
correcte werking van het systeem. 
Bovendien vullen en recyclen zij het 
koudemiddel volgens de offi ciële 
eisen. Vanzelfsprekend kunt u ook 
kiezen voor  een combinatie van 
reinigen en een servicebeurt. 

Ga eens langs bij uw Bosch Car 
Service-autobedrijf. Of maak een 
afspraak. 

De naam Kwaaitaal is al meer dan zeven-
tig jaar een begrip in Geertruidenberg 
en omgeving. Dave Kwaaitaal is de derde 
generatie die het autobedrijf leidt. 
De vakkundigheid en vindingrijkheid, 
sleutelwoorden van de garage, hebben zich 
uitbetaald: Bosch Car Service Kwaaitaal 
BV heeft - op basis van kwaliteit en het 
internationale Bosch Car Service profi el - 
in 2012 de hoogste score behaald. 
Het bedrijf verwierf op tien van de elf 
onderdelen het maximale aantal punten.

De 35-jarige Dave Kwaaitaal is trots op de 
erkenning. “Kijk, we werken hier met een 
klein, hecht team. Zeven man, inclusief 
mezelf en mijn vader Wim. Als de klant 
met zijn auto komt aanrijden, moet hij al 
een vertrouwd gevoel krijgen. Zonder dat 
we nog iets hebben gedaan. Dat proberen 
we uit te stralen.” Hij beschouwt de prijs 
dan ook als een aanmoediging om door te 
gaan.

Kwaaitaal BV is sinds 2003 onderdeel van 
Bosch Car Service. Dave Kwaaitaal heeft 
van die beslissing nog geen dag spijt. 
De ondersteuning die hij krijgt bij de 
bedrijfsvoering ervaart hij als buiten-
gewoon belangrijk. “Of het nu gaat om 
de technische en commerciële opleidingen 
en ondersteuning die we van Bosch Car 
Service krijgen of over de uitstraling die 

onze zaak heeft onder de vleugels van 
de keten, het levert ons alleen maar voor-
delen op.”

In het verleden was Kwaaitaal BV een 
‘gewone garage, later werden we 
Ford-dealer en hadden we ook nog een 
bergingsbedrijf’. In 1998 werd Kwaaitaal 
weer een universele garage en nog wat later 
verkocht Kwaaitaal het bergingsbedrijf. 
“We willen doen waar we goed in zijn: 
reparatie en onderhoud. Daarbij maken 
we uiteraard dankbaar gebruik van 
kwaliteit van de apparatuur, onderdelen 
en systemen van Bosch.”

Voor Kwaaitaal weinig toeters en bellen. 
“We verlenen uiteraard de Bosch Car 
Service diensten als pechhulp en autover-
zekering, maar verder zijn we vooral een 
ongecompliceerd, rechtdoorzee autobe-
drijf. Zeven bruggen, uitstekend opgeleid 
personeel, prima uitrusting en bovenal 
klantgericht.” 

Het is aan Dave en zijn mensen om de 
formule van Bosch Car Service verder uit 
te bouwen en de ervaringen die vanaf 
1940 zijn opgedaan, toen grootvader 
Ad het bedrijf in Geertruidenberg stichtte, 
te benutten.

Dat gaat hem zeker lukken.

Pech onderweg wilt u liever niet 
meemaken. Maar mocht u toch 
een keer met uw auto stil komen 
te staan, dan is het goed om te 
weten dat Bosch Car Service 
Pechhulp alles voor u regelt. U 
kunt Bosch Car Service Pechhulp 
zeer voordelig afsluiten bij het 
periodieke onderhoud van uw 
auto of bij de aankoop van een 
occasion. Wij kunnen de premie 
voor pechhulp betaalbaar 
houden, omdat wij zorgen dat uw 
auto in topconditie is en blijft. 

24/7
Of u nu ergens in Europa bent 
gestrand of thuis voor de deur, 
met één telefoontje zet u Bosch 
Car Service Pechhulp in gang. 
Bosch Car Service komt zo snel 
mogelijk naar u toe en gaat na of 
uw auto direct kan worden 
gerepareerd. Is reparatie niet 
mogelijk, of is uw voertuig niet 
meer verkeersveilig, dan wordt 
het zo mogelijk naar een Bosch 
Car Service-autobedrijf in de 
buurt gesleept. Vervangend 
vervoer staat in dat geval, als het 
nodig is, de eerste twee werkdagen
voor u klaar. Wij zijn er voor ú: 24 
uur per dag, zeven dagen per week.

Onbezorgd
Als u een grotere auto, of een auto 
met trekhaak als vervangende 

auto wilt, kies dan voor de 
uitgebreide vervangendvervoer-
dekking. U krijgt dan niet alleen 
een zo veel mogelijk gelijkwaardige 
auto, maar u heeft daarnaast in 
het buitenland tot maximaal 
dertig dagen recht op vervangend 
vervoer. Zo kunt u onbezorgd uw 
vakantie voortzetten.

Kosteloos geholpen
Gaat u op vakantie en neemt u uw 
caravan, vouwwagen of bagage-
wagen mee, dan kunt u - samen 
met de uitbreiding vervangend 
vervoer - een aanhangwagen-
dekking afsluiten. Hiermee bent u 
verzekerd van hulp wanneer uw 
caravan of aanhangwagen uitvalt. 
De aanhangwagen slepen wij naar 
een vakbekwaam reparatieadres. 
Als het nodig is, zorgen wij ook 
voor een tijdelijk onderkomen. 
Waar in Europa u ook maar pech 
heeft met uw aanhangwagen, 
u wordt kosteloos geholpen.

Eén telefoontje
Als u gebruikmaakt van Bosch Car 
Service Pechhulp kunt u 24 uur 
per dag, zeven dagen in de week 
bellen met (+31) 088 006 6000 en 
wij regelen alles voor u. 

Geïnteresseerd?
Kijk voor prijzen en voorwaarden 
op www.boschcarservice.nl.

Kwaaitaal BV uit Geertruidenberg voorbeeldig 
Bosch Car Service autobedrijf 2012
“We zijn een ongecompliceerde, rechtdoorzee garage”

Een goedwerkende airco is een verademing

Het zit weleens tegen … Maar één 
telefoontje met Bosch Car Service 
en ik word geholpen.

Rebus
Ga naar www.boschcarservice.nl 
en vul de oplossing in. Uit alle goede 
inzendingen trekken we 5 prijswinnaars. 
Deze ontvangen een leuke Bosch Car 
Service-speelgoedgarage.
De sluitingsdatum is 28 juni 2012.
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Minister Schultz van Haegen 
(Infrastructuur en Milieu) verhoogt per 
1 september 2012 de maximumsnelheid 
op een groot aantal autosnelwegen naar 
130 kilometer per uur. Alleen waar 130 
niet mogelijk is - vanwege het milieu of 
de verkeersveiligheid - geldt een lagere 
maximumsnelheid. 

Dit betekent dat vanaf september op 
bijna de helft van de Nederlandse 
autosnelwegen 130 kilometer per uur 
kan worden gereden. Op ongeveer tien 
procent van de snelwegen gaat, zo heeft 
de minister onlangs laten weten, de 
snelheid later omhoog. Veelal geldt de 
nieuwe maximumsnelheid altijd. Op een 
aantal snelwegen kan - gebruikmakend 

van een 
zogenaamd 
dynamisch 
regime - in 
de avond en 
nacht 130 
kilometer per uur 
worden gereden.
 
Daarnaast gaat in juli 2012 op vier 
van de vijf 80 kilometerzones bij de 
grote steden de snelheid omhoog naar 
100 kilometer per uur. Dit kan omdat de 
luchtkwaliteit is verbeterd. Uit studies 
blijkt bovendien dat een snelheid van 
80 kilometer per uur kan leiden tot 
een slechtere doorstroming van het 
verkeer.  

130 kilometer per uur vanaf 
september 2012 de nieuwe norm
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Bosch Car Service
bij u in de buurt

Wij doen alles voor  uw auto

Wij doen alles voor  uw auto

Bosch Car Service houdt 
de karavaan ‘en route’.
Technisch partner van
de Tour de France 2012.

Tevreden met 
Bosch Car Service?
Om de kwaliteit te waarborgen, hech-
ten wij veel waarde aan uw mening. 
Via BoschCarService.tevreden.nl 
kunt u uw oordeel geven over uw 
eigen Bosch Car Service-autobedrijf. 
De resultaten worden gebruikt om 
onze dienstverlening te verbeteren.

Bosch Car Service wint prijzen

Vanaf 2007 organiseert de BOVAG de 
wedstrijd ‘Autobedrijf van het Jaar’ 
onder alle onafhankelijke autobedrijven 
van Nederland. Vier van de vijf edi-
ties zijn gewonnen door een garage 
van Bosch Car Service. U bent dus 
zeer tevreden over ons, want u stemt 
massaal op onze bedrijven.

U checkt uw vakantielijst …
…Bosch Car Service checkt uw auto

Vakantie is om van te genieten. Daarom 
moet u op uw auto kunnen rekenen. En 
dus gaat  u naar Bosch Car Service voor 
een vakantiecontrole. Het gaat daarbij 
om een vakkundige inspectie van de 
belangrijkste - en voor uw veiligheid - 
essentiële onderdelen van uw auto. 

Vooordeel is dat u voor zo’n check lang 
niet het bedrag betaalt dat u kwijt zou 
zijn aan een volledige controle. En voor 
het geval er iets te repareren valt, dan 
gebeurt dat zoals u van Bosch Car 
Service gewend bent: vakkundig en snel. 

*incl. btw

Vakantiecheck
Maak nu een afspraak via 
tel. <050-123 45 67>
of kom bij ons langs

Prijs vakantiecheck

€ 29,00


