
Wij doen alles voor uw auto.

De kwaliteit en betrouwbaarheid van Bosch, toegepast op 
het onderhoud en de reparatie van alle automerken.  
www.boschcarservice.nl

Wij doen óók alles voor uw auto van de zaak! 

Autobedrijf Van Slooten draagt met 
trots de naam Bosch Car Service 
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Wij doen alles voor uw auto.

Bij Bosch Car Service doen we alles voor uw auto en daar plukt u de vruchten van. Onze naam spreekt 
eigenlijk al voor zich. Als u aan Bosch denkt, denkt u aan kwaliteit en betrouwbaarheid. Dit vindt u altijd 
terug in de werkzaamheden die wij voor u verrichten, ongeacht het merk van uw auto. Maar we gaan nog 
een stapje verder. Naast het onderhoud aan uw auto kunt u ook gebruik maken van één of meer van onze 
serviceproducten. Hierover leest u verderop meer. 

Waarom uw auto bij ons in goede handen is, zetten we graag voor u op een rijtje. Lees mee en ontdek het 
uitgebreide dienstenpakket waarmee wij u als Bosch Car Service autobedrijf van dienst kunnen zijn. Wij 
zijn er voor u met kwaliteit, service en deskundig advies: altijd bij u in de buurt met alles onder één dak 
voor uw gemak.
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Autobedrijf Van Slooten is een Bosch Car Service auto-
bedrijf en dat is niet voor niets. 



Wij doen alles voor uw auto.

Waarschijnlijk is de naam Bosch bij u bekend door de kwalitatief hoogwaardige gereedschappen en 
huishoudelijke apparatuur zoals wasmachines en koelkasten. Maar wist u dat er in bijna iedere auto auto-
onderdelen en technologieën van Bosch te vinden zijn? Bosch ontwikkelt auto-onderdelen, systemen, 
diagnoseapparatuur en software voor alle merken auto’s. Hierbij kunt denken aan ABS, ESP, ruitenwissers, 
accu’s, remmen en bijvoorbeeld verlichting.
 

Kwaliteit & betrouwbaarheid
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Alle Bosch Car Service autobedrijven werken met apparatuur en onderdelen van Bosch. Met de 
diagnoseapparatuur kunnen onze monteurs snel de gegevens uit uw auto uitlezen waardoor ze 
meteen zien wat er aan de hand is. Zo kunnen zij efficiënt werken en hebben ze weinig tijd nodig om 
het 
probleem boven water te krijgen. Er kan daardoor direct gestart worden met het verhelpen van het 
defect en dat merkt u natuurlijk in uw portemonnee. Omdat wij daarnaast de uitgebreide en complete 
software van Bosch gebruiken, beschikken wij over kennis van elke auto. Zo kunnen we u dus altijd 
helpen, ongeacht het merk. Door de reparatie met onderdelen van Bosch is uw auto vervolgens 
snel weer klaar voor gebruik. 

Onze monteurs doorlopen regelmatig technische trainingen bij Bosch. Op deze manier zijn zij altijd 
volledig op de hoogte van alle kwaliteitseisen die aan de producten en diensten van Bosch gesteld 
worden. Zo weet u zeker dat u bij Bosch Car Service voor uw auto op het juiste adres bent.



Wij doen alles voor uw auto.

Wij doen alles voor uw auto en met alles bedoelen we ook echt alles! Bij Bosch Car Service vindt u alles 
wat u voor uw auto nodig heeft heel gemakkelijk onder één dak. Of het nu gaat om reparatie, een APK-
keuring, onderhoudsbeurt of een nieuwe auto: bij Bosch Car Service bent u aan het juiste adres. Wij 
hebben een antwoord op al uw vragen en omdat Bosch achter de naam Bosch Car Service staat, mag u de 
kwaliteit en betrouwbaarheid die u van Bosch gewend bent ook van ons verwachten.
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Wist u dat?

De partners van Bosch uit de automotive markt promoten graag Bosch-producten. Zij weten 
dat zij met Bosch zekerheid en service in huis halen. Zo voorziet Carglass haar klanten bij een 
sterreparatie of ruitvervanging met een gerust gevoel van ruitenwissers van Bosch. Dit toont aan 
dat de naam Bosch in de autobranche hoog staat aangeschreven.



Wij doen alles voor uw auto.

Onze dienstverlening
De dienstverlening die Bosch Car Service voor uw auto biedt is volledig, compleet en overtreft uw 
verwachtingen. U kunt voor alles bij ons terecht. Naast de basiswerkzaamheden die wij aan uw auto 
kunnen verrichten, staan wij ook voor u klaar met een breed pakket aan serviceproducten die u normaal 
gesproken niet vanzelfsprekend terugvindt bij een autobedrijf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Pechhulp, 
Autoverzekering of Autofinanciering. Wij vertellen u hier graag alles over in een persoonlijk gesprek.

APK
Is het weer tijd voor de APK van uw auto? Dan bent u bij Bosch Car Service aan het 
meest vakkundige en betrouwbare adres.

Storingsdiagnose
Geeft uw auto een storing aan en weet u niet wat er aan de hand is? Bij Bosch 
Car Service kunnen we alle merken en modellen auto’s snel uitlezen dankzij 
diagnoseapparatuur en software van Bosch, dus ook die van u. Kom gerust eens langs!

Auto-onderhoud 
Bosch Car Service staat garant voor vakkundig onderhoud, degelijk reparatiewerk en 
vriendelijke service. Bij ons is uw auto in goede handen.

Autoreparatie
We repareren het defect niet alleen vakkundig, maar we zorgen er ook voor dat u uw auto 
zo kort mogelijk hoeft te missen. 

Remmenservice
Uw veiligheid en die van uw medeweggebruikers is grotendeels afhankelijk van een juiste 
werking van de remmen. Wij bekijken of de remschijven, de remblokken en de conditie 
van uw remvloeistof nog voldoende zijn en zorgen ervoor dat uw remmen in topconditie 
blijven.

Aircocontrole
Wilt u onaangename geurtjes en schadelijke stoffen zoals pollen, roet en stofdeeltjes 
voorkomen? Kom dan naar Bosch Car Service voor onze aircoservice.

Diensten 
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Serviceproducten

Autoverzekering
Bij schade aan uw auto wilt u zich geen zorgen maken of de kosten voor reparatie 
wel zijn gedekt. Vertrouw daarom op onze Autoverzekering.

Pechhulp 
Als uw auto onderhouden wordt door Bosch Car Service, is de kans op pech minimaal. 
Omdat wij garant staan voor de kwaliteit van ons werk, betaalt u bij ons het scherpste 
tarief.

Occasion Plus
Een Occasion Plus moet voldoen aan strenge selectiecriteria. U koopt dus gegarandeerd 
een betrouwbare auto. Omdat de auto kwalitatief zo goed is, krijgt u er ook nog eens 
garantie op. Zo bent u zeker van de juiste keuze en kunt u zorgeloos genieten van uw auto.

Autofinanciering
Als u hulp nodig heeft voor de financiering van uw auto, dan wilt u gebruik kunnen 
maken van een betrouwbare regeling die bij u en uw auto past. Kies daarom voor 
de Autofinanciering van Bosch Car Service.

Garantie 
Als u het onderhoud van uw nieuwe auto of Occasion Plus door Bosch Car Service 
laat uitvoeren, bent u verzekerd van goed onderhoud omdat wij werken volgens de 
fabrieksvoorschriften. 
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Wij werken met alle merken auto’s

Al onze monteurs worden door Bosch opgeleid en beschikken hierdoor over de kennis van alle 
automerken. Ook werken zij met Bosch-apparatuur en onderdelen. Deze apparatuur is geschikt voor alle 
merken auto’s en Bosch maakt onderdelen voor elk automerk. Dit maakt het mogelijk dat er door ons aan 
iedere auto gewerkt kan worden. 

U kunt dus met alle auto’s bij ons terecht, uw auto is bij ons in goede handen. Bosch Car Service biedt 
dagelijks duizenden mensen hulp en is thuis in elk merk!

Alle Bosch Car Service autobedrijven in Nederland 
zijn lid van de BOVAG, hét keurmerk dat staat voor 
betrouwbaarheid, kwaliteit en garantie.
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Onze kernwaarden
Waar staat Bosch Car Service voor?

Kwaliteit 
Om de kwaliteit en betrouwbaarheid die u van 
Bosch gewend bent ook bij reparatie en onderhoud 
van uw auto bij ons als Bosch Car Service-
autobedrijf te waarborgen, doet Bosch regelmatig 
audits en mystery visits. Daarnaast waarborgen we 
dit door te werken met kwaliteitsproducten en –
apparatuur van Bosch.

Ervaring
Bosch Car Service kan terugvallen op de jarenlange 
kennis en ervaring van Bosch als het gaat om 
onderhoud en reparatie van uw auto. Wij hebben 
een oplossing voor elk probleem en zorgen ervoor 
dat uw auto altijd in topconditie is.

Service
Service van hoge kwaliteit bij advies, reparatie en 
onderhoud en alles voor uw auto onder één dak, 
dat is Bosch Car Service. Uw auto is bij ons in 
goede handen en onze monteurs staan iedere dag 
voor u klaar. Wij doen alles voor uw auto!

Fabrieksgarantie
Ondanks goed en regelmatig onderhoud kan het 
zijn dat er een keer iets mis gaat en krijgt u te 
maken met een kostbare reparatie. Bosch Car 
Service werkt volgens de fabrieksvoorschriften. 
Hierdoor hoeft u niet terug naar de dealer om uw 
fabrieksgarantie te behouden.

Vertrouwen
U bent zuinig op uw auto en geeft deze niet zomaar 
uit handen. Voor reparatie en onderhoud, maar 
ook voor de aanschaf van een andere auto bent 
u daarom op zoek naar een goed en betrouwbaar 
adres. Door de kennis en ervaring van onze 
monteurs weten zij precies wat nodig is voor uw 
auto. Daar kunt u op vertrouwen!

Betrokken 
Bij Bosch Car Service bent u altijd van harte 
welkom. Ons team staat voor u klaar en maakt 
tijd voor u als klant. We leggen duidelijk uit wat er 
met uw auto aan de hand is en wat we er aan gaan 
doen. De afspraken die we met u maken, komen 
we na. Bij Bosch Car Service staat u niet voor 
verrassingen.

Innovatief
Bij Bosch staan kwaliteit en innovatie voorop 
en zij zijn altijd op zoek naar nieuwe, betere en 
meer duurzame oplossingen voor uw auto. Door 
de gedegen opleiding die onze monteurs krijgen 
bij Bosch, kunnen zij overweg met de nieuwste 
innovatieve middelen voor het onderhoud van uw 
auto. Daar plukt u de vruchten van!
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Kwaliteitsvereisten 
Bosch Car Service staat voor kwaliteit, zekerheid en de beste dienstverlening. Dit verwacht Bosch ook 
van de autobedrijven die zich bij Bosch Car Service aansluiten. Om deze hoge kwaliteit te kunnen blijven 
garanderen, moet een autobedrijf dat zich wil aansluiten aan een reeks van kwaliteitseisen voldoen. Dit 
betekent onder andere dat: 

n  het een onafhankelijk autobedrijf moet zijn. Hierdoor zijn wij niet gebonden aan één merk 
 en kunt u bij ons terecht met elke auto; 

n men moet beschikken over minimaal 3 sleutelende monteurs en 3 hefbruggen. 
 Dit betekent voor u dat er altijd voldoende plek is en u dus snel geholpen kunt worden;

n er een APK-keurmeester in dienst moet zijn. Hiermee voldoen wij aan wettelijke normen 
 op het gebied van kwaliteit en dat zorgt ervoor dat u altijd verzekerd bent van 
 een vakkundige oplossing voor uw auto. 

Op deze manier kunnen wij snel en efficiënt de service verlenen die onze klanten van ons mogen verwachten. 
Zo vormt Bosch Car Service een landelijk netwerk van hoogkwalitatieve autobedrijven.
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Zakelijk netwerk
Het gemak van een autobedrijf met alle diensten onder één dak is voor veel mensen met een leaseauto 
van doorslaggevend belang. Voor het onderhoud en reparatie van uw leaseauto kunt u ook bij Bosch Car 
Service terecht. Steeds meer leasemaatschappijen werken met ons samen en ervaren onze kwaliteit 
en service. Wij werken altijd volgens de fabrieksvoorschriften. Dat betekent dat ons werk altijd van de 
hoogste kwaliteit is. Dit alles doen we tegen een lagere prijs dan u gewend bent bij de merkdealer.  
Er kunnen landelijke afspraken gemaakt worden, maar u kunt ook rechtstreeks met ons een afspraak 
maken. Ook met uw leaseauto bent u dus bij Bosch Car Service aan het goede adres!
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U zit goed bij uw 
Bosch Car Service autobedrijf!
Graag zetten we nog even voor u op een rijtje waarom u bij ons als Bosch Car Service autobedrijf aan het 
juiste adres bent als het gaat om regulier onderhoud, reparatie of een APK-keuring van uw auto. Want voor 
u is alleen het beste goed genoeg. 

De voordelen van Bosch Car Service:

n Wij zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en technieken, omdat onze monteurs   
 regelmatig worden bijgeschoold door Bosch;

n Bosch Car Service kan terugvallen op de jarenlange kennis en ervaring van Bosch als het gaat om   
 onderhoud en reparatie van uw auto. Op deze manier kunnen wij onze kwaliteit van dienstverlening  
 optimaal garanderen;

n Wij kunnen u helpen met alle merken en modellen;

n Alle Bosch Car Service autobedrijven maken gebruik van de geavanceerde apparatuur van Bosch,   
 waardoor kwaliteit en betrouwbaarheid bij ons gegarandeerd is;

n De fabrieksgarantie op uw auto blijft geldig, omdat we altijd werken volgens 
 de fabrieksvoorschriften;

n Als Bosch Car Service autobedrijf maken wij altijd gebruik van kwaliteitsonderdelen van Bosch.
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Wilt u meer informatie?
Vraag het aan de medewerkers van uw Bosch Car Service autobedrijf. 
Zij helpen u graag op weg!

Wij doen alles voor uw auto.

Autobedrijf Van Slooten  
Het Spijk 19 
8321 WT Urk 
0527681666 
info@van-slooten.nl  
www.van-slooten.nl 

Openingstijden: 
maandag - vrijdag: 08:00 - 18:00 
zaterdag: 08:00 - 12:30  


