Garage Zander 75 jaar lid van BOVAG!
Garage Zander uit Heiloo vierde op 8 mei jl. een wel heel
bijzonder jubileum: het onafhankelijke garagebedrijf is maar
liefst 75 jaar aangesloten bij BOVAG. Uit handen van Account
adviseur Richard van Alphen van BOVAG Onafhankelijke
Autobedrijven ontving de heer Rob Zander van Garage Zander
een speciaal schild.

Garage Zander is een echt familiebedrijf sinds 1934. Samen met
een enthousiast team is het onderhoud en reparatie van alle merken
auto’s, jong en oud, in goede handen. Met de ervaring,
deskundigheid, service en de modernste apparatuur is uw auto op
het juiste adres. Garage Zander staat al meer dan driekwart eeuw
bekend als een alom gewaardeerd autobedrijf dat garant staat voor
kwaliteit, betrouwbaarheid en garantie. ‘Die drie kernwaarden zijn
precies waar we bij BOVAG aangesloten autobedrijven voor staan,’
aldus Bertho Eckhardt, voorzitter van BOVAG Onafhankelijke
Autobedrijven.
‘Zekerheid en vertrouwen zijn voor de koper van een nieuwe of gebruikte auto van groot belang.
Bovendien wil je ervan op aan kunnen dat onderhoud en reparatie met de grootst mogelijke zorg
en expertise wordt uitgevoerd. Garage Zander uit Heiloo biedt die garantie bij uitstek. En is
daarom al 75 jaar aangesloten bij BOVAG.’
Garantie en de juiste kilometerstand
Bij onafhankelijke autobedrijven die zijn aangesloten bij BOVAG krijgt de autokoper zes maanden
BOVAG Garantie op gebruikte auto’s met een aankoopprijs vanaf 4.500 euro. En BOVAG Garantie gaat
ver: ook de remmen en de accu worden binnen de garantieperiode gerepareerd of vervangen als er wat
mee mis blijkt te zijn. Bovendien zijn gebruikte personennauto’s met BOVAG Garantie altijd

voorzien van de Nationale Autopas, waardoor meteen duidelijk is dat de kilometerstand logisch
is. Een bij BOVAG aangesloten autobedrijf, zoals Garage Zander uit Heiloo, is herkenbaar aan
het BOVAG-schild aan de muur.
BOVAG bemiddelingsbureau
Mochten onverhoopt meningsverschillen ontstaan dan kan de klant een beroep doen op het BOVAG
bemiddelingsbureau. Dit bureau bemiddelt bij klachten en zoekt naar een oplossing om een probleem
tussen partijen op te lossen. Mocht dat eventueel niet lukken, dan kan de klant zich ook nog wenden tot de
Stichting Geschillencommissie Auto in Den Haag, die een bindende uitspraak kan doen in het geschil.
BOVAG staat borg voor de nakoming van het advies. Kortom, kopen bij een BOVAG-bedrijf betekent
zekerheid en altijd een partij om op terug te vallen.

