ASN AUTOSCHADE HEERLEN
A U T O S C H A D E S E R V I C E
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ASN Autoschade Heerlen
specialist in autoschadeherstel

ASN AUTOSCHADE
HEERLEN
Breukerweg 183a, 6412 ZK Heerlen
T. 045 - 56 38 895
E. autoschade@autoschadeheerlen.nl
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U kunt bij ons ook terecht voor alle specialistische
werkzaamheden zoals uitdeuken zonder spuiten,
dashboardreparatie, bekleding- en ruitreparatie.

Terhoevend

WWW.AUTOSCHADEGROEPLIMBURG.NL
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ASN Autoschade Heerlen is een specialist in
schadeherstel van personen- en bedrijfswagens,
trucks, caravans, campers en brommobielen.

E25

Een kleine beschadiging
aan uw auto?

N281

Bij ASN Autoschade Heerlen kunt u ook
terecht voor cosmetisch schadeherstel

Smart repair: cosmetisch herstel
Bij ASN Autoschade Heerlen kunt u ook terecht voor Smart repair:
cosmetisch schadeherstel. Smart repair is het snel en eenvoudig
herstellen van kleine cosmetische schade. Kleine krassen, deukjes
en beschadigingen. Met deze nieuwe manier van reparatie worden
deze kleine beschadigingen, snel en goedkoop hersteld.
In veel gevallen is het mogelijk om alleen plaatselijk dat plekje
te spuiten zonder gebruik te maken van een dure spuitcabine.
Dit scheelt aanzienlijk in arbeid en dus in tijd en kosten.

Wist u dat

wij samenwerken met alle verzekeringsmaatschappijen,
waardoor wij naast het schadeherstel ook de financiële
afhandeling volledig voor onze klanten regelen?

Smart repair is dé oplossing voor kleine tot middelgrote oppervlakkige autoschade! Heeft u een dergelijke schade? Neem snel
contact met ons op.

Wij zijn aangesloten bij:
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AUTOSCHADE IS
GEEN ROMPSLOMP
4

ASN Autoschade Heerlen regelt
de complete afhandeling van A t/m Z

1. ASN AUTOSCHADE HEERLEN HOUDT U MOBIEL

3. HAAL- EN BRENGSERVICE

Als u de schade bij ASN Autoschade Heerlen laat repareren,

Op het moment dat de verzekerde schade aan een auto

dan kan de verzekerde altijd rekenen op vervangend vervoer.

wil laten herstellen en het komt niet uit om met de auto bij

Onze vloot van jonge en betrouwbare personen- en bedrijfs-

ons langs te komen, biedt Autoschade Heerlen een haal- en

wagens staat altijd klaar. Afhankelijk van de verzekering is

brengservice. Door deze service is het mogelijk om een auto,

dit vervangend vervoer in veel gevallen gratis. Terwijl aan

binnen regio Heerlen, thuis of bijvoorbeeld op het werk te laten

de auto gewerkt wordt, blijft de klant mobiel.

ophalen en/ of wegbrengen. Wij beschikken over oprijwagens
voor het transporteren van één of meerdere voertuigen. Het

2. SCHADEFORMULIER INVULSERVICE

halen en brengen wordt in overleg met de verzekerde afge-

ASN Autoschade Heerlen helpt bij het invullen van het schade-

sproken. De haal- en brengservice van Autoschade Heerlen is

formulier en het verhalen van de schade. Op het moment

er om het voor de verzekerde gemakkelijker te maken. Deze

dat er schade is ontstaan aan een auto dient er te allen tijde

dienst wordt door ons in de meeste gevallen in combinatie

een schadeformulier ingevuld te worden. Goed invullen

met het inzetten van vervangend vervoer kosteloos ingezet.

Tevreden klanten

9,1

Uit een onafhankelijk onderzoek naar klantenervaringen
komt ASN Autoschade Heerlen zeer goed uit de bus met
een bovengemiddelde score van 9,1 uit 10, op basis van 95
beoordelingen op autoschadeherstel.tevreden.nl

Enkele reviews van klanten:
“Dit was mijn eerste ervaring met het lateren herstellen van
schade aan de auto, maar mijn ervaring is positief over Autoschade Heerlen. De medewerker was vriendelijk en afspraak
kon snel gemaakt worden. Ik had een leen auto mee gekregen,
en na 2 dagen kon ik mijn eigen auto weer ophalen. Schade is
netjes hersteld en hier is niets meer van te zien.”

voorkomt problemen.
Schade aan een auto kan op veel manieren ontstaan. Een
ongeval, een verkeerde manoeuvre, steenslag of vernielzucht,
VOORDELEN VERZEKERDE

het zijn slechts enkele oorzaken van deuken, krassen en

• De verzekerde heeft bij ons geen standaard eigen risico.

andere beschadigingen. Op het moment dat een auto volledig

• U krijgt in de meeste gevallen gratis vervangend vervoer.

casco is verzekerd, kan de schade altijd volledig afgewikkeld

• Schadeherstel van hoogwaardige kwaliteit.

worden met de eigen verzekering. Maar ook als de auto alleen

• Haal- en brengservice.
• Naast regulier vervangend vervoer beschikken we ook over
voertuigen met dubbele bediening (rijlesvoertuig), hybride en
hogere segment auto’s.
• De betalingen worden via de verzekering geregeld.

VOORDELEN INTERMEDIAIR
• Wij reageren snel op elke schademelding.

AUTOSCHADE? VEEL ROMPSLOMP?
NIET BIJ AUTOSCHADE HEERLEN
U heeft een autoschade aan uw personenauto of bedrijfswagen. Niet leuk. Veel rompslomp, denkt u nu. Niet bij
ASN Autoschade Heerlen. Veel grote verzekeraars en
leasemaatschappijen verwijzen hun klanten voor het
schadeherstel rechtstreeks naar Autoschade Heerlen.

4. AFWIKKELING MET VERZEKERING

• Onze werkwijze is servicegericht en klantvriendelijk.

Autoschade Heerlen heeft alles in huis om alle
schades vakkundig en efficiënt op te lossen.
Jarenlange ervaring maakt Autoschade Heerlen
een specialist op dit gebied van schadeherstel.

WA verzekerd is helpen wij graag. Autoschade Heerlen is aan-

“Mijn auto was mooi opgeknapt na het incident. Het hele voertuig was gewassen en gewaxed. Mijn auto was als nieuw.“

De complete afhandeling met de verzekering wordt u

“Prima service. Ik ben snel geholpen en de schade is volledig
hersteld zonder dat je dat van de buitenkant kan zien.”

GARANTIE

Meer reviews zijn te lezen op:
asngroep.tevreden.nl

dan ook van A t/m Z uit handen genomen.

ASN Autoschade Heerlen is Eurogarant Partner. U ontvangt
vier jaar garantie op alle gerepareerde carrosseriedelen.
Het speciaal op de autobranche toegesneden Kwaliteitszorgsysteem Schadeherstelbranche (KZS) houdt in dat er

gesloten bij de ASN Groep en wordt erkend als reparateur door

volgens vaste procedures wordt gewerkt en afspraken

alle grote verzekeringsmaatschappijen. Tijdens de reparatie

worden vastgelegd.

kan de verzekerde rekenen op vervangend vervoer zodat hij
gedurende de reparatie mobiel blijft. Na de schadeherstelling
zorgt Autoschade Heerlen voor een vlotte financiële afwikkeling

Wij werken samen met álle verzekeringsmaatschappijen,

van de schade inclusief vier jaar garantie.

waaronder volgende maatschappijen:

HAAL- EN BRENGSERVICE
ASN Autoschade Heerlen beschikt over een eigen haal- en
brengservice. Het streven is om u zo snel mogelijk weer
in uw eigen auto te laten rijden. In de tussentijd wilt u wel

• U kunt uw klant het voordeel bieden van ‘geen eigen risico’.

mobiel zijn. Wij zorgen dan ook voor passend vervangend

• Wij maken gebruik van ‘PortoView’. Een online communicatie

vervoer. De meeste auto- en leaseverzekeringen dekken dit,

platform waarmee u compleet inzicht heeft in elk schadegeval

waardoor deze dienstverlening gratis is voor u.

waaronder foto’s, taxaties, doorlooptijd, calculatie en facturen.
• Haal- en brengservice.

MOBIEL RECLAMEBORD
Het wagenpark van een bedrijf is het visitekaartje op de weg.
Een beschadigde wagen geeft een slechte en vaak onverzorgde
indruk die het imago van een bedrijf negatief kan beïnvloeden.
Wij dragen zorg voor het wagenpark van dealers van o.a. de
merken Volvo, Peugeot, Kia, Suzuki, Mitsubishi, en Renault.

