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AUTOBEDRIJF VERHEUL
2020, NAJAAR

NIEUWSBRIEF NAJAAR 2020
Inmiddels zijn wij alweer bijna een jaar onderweg op
onze nieuwe locatie aan de Dr. Willem Dreeslaan in
Barneveld.

Na onze laatste nieuwsbrief van december, vorig
jaar, hebben wij een aantal veranderingen
doorgemaakt.

We hebben veel van onze trouwe klanten uit
Harskamp mogen behouden en nieuwe klanten uit
de regio, waaronder klanten van Ford dealer
Gijsbertsen, mogen ontvangen. Hier zijn wij erg
dankbaar voor.

Zo hebben wij Corné Bor mogen verwelkomen als
leerling-monteur en heeft Tijs Boerman zijn opleiding
voor verkoopadviseur met succes afgerond. Femke
van Setten heeft de plaats van Tijs, als leerlingverkoopadviseur, mogen innemen.

Vanwege Corona hebben wij niet de gelegenheid
gehad om een open dag te organiseren op onze
nieuwe locatie. Wij hopen dit op een later moment
alsnog te kunnen doen.

Ook het pand, de carwash en het buitenterrein, waar
we met recht trots op zijn, proberen we zo netjes
mogelijk te maken en te houden. Wellicht heeft u al
gemerkt dat wij de bestickering van onze ingang en
de reclame op ons pand hebben aangepast naar
een ontwerp wat beter aansluit op onze huisstijl.
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De zomerse dagen lijken nu toch echt voorbij te zijn
en daarmee is de periode aangebroken om uw
zomerbanden om te wisselen voor de winter variant.
Vaak wordt de grens van 7°C gezien als het beste
moment om van zomerbanden op winterbanden over
te stappen en andersom. Dit is in principe een goede
vuistregel, maar er zijn meer dingen om rekening
mee te houden. Winterbanden bewaren de optimale
prestaties bij temperaturen tot wel 18°C. Het is dus
niet gelijk nodig om ze te vervangen als de
temperaturen straks weer stijgen boven de 7°C.
Waarom is het verstandig om de zomerbanden om
te wisselen voor winterbanden? Zomerbanden zijn
gemaakt voor warme temperaturen en als ze hard
en koud worden, slijt het rubber sneller. Bij ernstige
slijtage gaat het profiel dusdanig achteruit dat de
band minder grip heeft en zal de band sneller
glijden. Het glijden zal de slijtage versnellen en het is
natuurlijk zeer onveilig.
Daarnaast zijn winterbanden uit een andere
rubbersamenstelling opgetrokken dan zomerbanden
en hebben winterbanden een heel ander profiel met
extra lamellen. Dit zorgt voor meer grip.

Naast winter- en zomerbanden zijn er ook 4seizoenenbanden (all season). Dit type band is een
compromis tussen een zomer- en een winterband.
Hij heeft duidelijke voordelen ten opzichte van een
zomerband in de winter, maar ook duidelijke
tekortkomingen ten opzichte van een winterband in
de winter. In vergelijking met winterbanden vertonen
all season banden tekortkomingen op het gebied
van tractie en zijdelingse grip in de sneeuw. Zo
zullen winterbanden het altijd beter doen op een
besneeuwde helling dan all season banden.
In Nederland zijn er geen wettelijke verplichtingen
als het aankomt op het rijden met winterbanden. U
mag hier zelf bepalen of en wanneer u de banden
verwisselt. Maar als u op vakantie gaat naar het
buitenland kunnen de regels afwijken. In Italië en
Oostenrijk zijn winterbanden wettelijk verplicht tot 15
april. In Duitsland zijn winterbanden verplicht bij
winterse omstandigheden, maar er wordt geen vaste
periode in het jaar aangehouden. Naast het
keurmerk M+S, moeten nieuwe winterbanden in
Duitsland vanaf 1 januari 2018 ook een alpinesymbool in de vorm van een sneeuwvlok hebben.
Zorg er dus altijd voor dat u op de hoogte bent van
de lokale wetgeving, vooral als u in bergachtig
gebied gaat rijden.

“De winter begint bij 7°C”
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“In combinatie met een bandenwissel krijgt u de wintercheck voor maar € 9,95!”
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Maak een afspraak voor de wintercheck!
De winter vraagt nogal wat van uw auto. Daarom is een BOVAG wintercheck geen overbodige luxe. Voor
€19,95 wordt uw auto op een aantal belangrijke punten gecontroleerd.
Neem bijvoorbeeld de accu: hoe kouder het is hoe moeilijker uw accu het krijgt. Maar ook de banden, de
verlichting, de ruitensproeiers en nog veel meer belangrijke zaken worden gecheckt.
Zo weet u zeker dat u in de winter veilig de weg op kan en komt u niet in de kou te staan.

Tarieven bandenwissel
Wissel uw zomer-set om voor uw winter-set voor € 30,Laat uw zomer-set bij ons opslaan voor een bedrag van € 50,- Dit is voor een half jaar en inclusief verzekering.
Voor het maken van een afspraak kunt ons bereiken op 0342-414969.
In combinatie met een bandenwissel krijgt u de wintercheck voor maar € 9,95!
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Wij zijn een LeaseProf service center
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LeaseProf is een landelijk netwerk van samenwerkende universele autobedrijven voor het onderhouden
n5
van leaseauto’s in opdracht van leasemaatschappijen.
6
Bij Autobedrijf Verheul bent u verzekerd van gekwalificeerde medewerkers, optimale dienstverlening en
vakkundig onderhoud. Maar ook van haal- en brengservice of vervangend vervoer, een persoonlijke 7
benadering en een ontvangstruimte waar koffie klaar staat. Autobedrijf Verheul houdt zich tevens aan de
8
BOVAG gedragscode.
9
Wij hebben up-to-date kennis van de laatste technieken. Ongeacht merk of type auto. Uw veiligheid staat
voorop. Daarom worden alle werkzaamheden uitgevoerd volgens de fabrieksspecificaties. Dus ook de
10
fabrieksgarantie blijft normaal van kracht.
11
Kijk voor meer informatie eens op www.leaseprof.nl
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Wie is wie?
De meeste van ons zal u wellicht al eens gezien
hebben, toch vinden wij het leuk om u mee te nemen
door ons bedrijf. Met wie kunnen we dan beter
beginnen dan het eerste aanspreekpunt van onze
werkplaats, Hans Wennink.

Het leukste aan Autobedrijf Verheul vindt Hans de
eerlijkheid, de gemoedelijkheid en de oprechtheid.
De samenwerking met alle collega’s verloopt
uitstekend, er is een goede band met elkaar en Hans
hoopt dat de collega’s dit andersom ook zo ervaren.

Hans is 2,5 jaar werkzaam bij ons als werkplaatschef. In totaal heeft hij 12 jaar ervaring in dit beroep.
Hij is hier iedere werkdag tussen 07:30 en 18:00 te
vinden. Zijn functie eist nogal wat flexibiliteit en
daardoor is hij bijvoorbeeld soms ook op de
zaterdagochtend aanwezig.

De belangrijkste taken als werkplaats-chef zijn het
ontvangen van klanten, de telefoon aannemen,
onderdelen voor de werkplaats bestellen en zorgen
dat de werkplaatsplanning goed verloopt. Daarnaast
moet je als werkplaats-chef uiteraard sociaal zijn,
duidelijk en vrolijk. Deze eigenschappen beheerst
Hans zeker!

Hans heeft een techniekopleiding gevolgd aan de
LTS in Nijkerk en heeft vervolgens doorgeleerd aan
de SBBO te Leusden. Daarna heeft hij een opleiding
autotechniek afgerond bij de Innovam. De interesse
voor techniek was er al op jonge leeftijd, zijn vader
werkte in de machinebouw en zijn oom was
automonteur. Hans vond het ontzettend leuk en
interessant om hierbij mee te kijken.

Hij geniet vooral van het klantencontact en de
onderlinge lol met collega’s. Het geeft hem aan het
einde van de werkdag een voldaan gevoel wanneer
de dag goed verlopen is en de werkplaatsklanten
weer tevreden huiswaarts zijn gekeerd.

Hans is ons team komen versterken toen de vacature
voor werkplaats-chef open stond en Willem Verheul,
die Hans al kende, hem heeft gevraagd of hij het leuk
zou vinden om voor Autobedrijf Verheul te komen
werken.

“Een voldaan gevoel wanneer de werkplaatsklanten
weer tevreden huiswaarts zijn gekeerd.”

