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Geen tijd, geen plaats of geen zin ?
Dan leggen wij je auto
in de watten !

•

Technische keuring

•

Bandenwissel

•

Oldtimervervoer

•

HandCarwash@home

•

HandCarwash@work

Total Car Care

Bel mij op 0497/82.69.97

HandCarwash@home
Op het afgesproken tijdstip komen wij bij u thuis langs en leggen uw wagen in de watten. In gedurende 3 à 4 uur geven wij u wagen een grondige opknapbeurt.
Wat hebben wij nodig :
•
Wateraansluiting
•
Elektriciteitaansluiting
•
Indien mogelijk onderdak , want op het weer kan je niet rekenen !

HandCarwash@work
Op het afgesprokenn tijdstip komen wij langs uw bedrijf en leggen uw wagen
in de watten. In ongeveer 3 à 4 uur geven wij u wagen een grondige opknapbeurt.
Wat hebben wij nodig :
•
Wateraansluiting
•
Elektriciteitaansluiting
•
Indien mogelijk onderdak
2

Total Car Care

Bel mij op 0497/82.69.97

HandCarwash@ourplace
U beschikt niet over de nodige ruimte ? Geen probleem, want in dat
geval komen wij langs om uw wagen op te halen en brengen hem na
behandeling terug.
Hier kunnen wij, ongeacht het weer, uw wagen zonder problemen
verwennen.
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Wat houdt een grondige poetsbeurt in ? (duurtijd : 3 à 4 u, afhankelijk van het type van de
wagen)
Buitenzijde van de wagen :
•
Handwasbeurt van de wagen waarbij geen hoekjes worden vergeten
•
Spoelen
•
Drogen van de wagen met vezeldoek, waarbij de meeste resten van bv. vliegen worden
verwijderd.
•
Reinigen van de stijlen, slotkanten en scharnierkanten van alle deuren, koffer en motorkap alsook een reiniging onder de brandstofklep !
•
Vrijmaken van aflopen (onder de motorkap)
•
Reinigen van aluvelgen (en wieldeksels)
•
Reinigen van alle ruiten (ook glazen dak en spiegels)
•
Optioneel :
•
Verwijderen van (katten-)haar op canvas-cabriodaken
•
Verwijderen van hondenhaar
•
Simoniseren en/of kleien
•
...
Binnenzijde van de wagen :
•
Grondige stozuigbeurt van het volledige interieur (incl. instrumentenbord, losse matten, kinderstoelen, ...
•
Reinigen van alle ruiten (ook glazendak, (make-up) spiegels en navigatieschermen
•
Reinigen van alle kunststofdelen
•
Reinigen van alle leder en behandelen van leder
•
Optioneel :
•
Verwijderen van honderhaar
•
Wit of beige leder
•
...
Optie :
•
Simonisering : wij simoniseren de wagen handmatig, waarbij ook de kunststofdelen een
afzonderlijke behandeling krijgen. Extra duurtijd : 2 à 3 u
Op aanvraag :
•
Plaatsen:/verwijderen dakkoffer
•
Reinigen wielen voor bandenwissel, zodat deze proper in de opslag kunnen
•
...
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Volkswagen Golf : handschoenkastje

BMW 5 GT : Met licht beige interieur

Peugoet Boxer - voor

Peugeot Boxer - na

Saab 9³ cabriolet - canvas is danig aangetast

Saab 9³ Cabriolet - na behandeling

BMW - Aluvelgen vervuild door remstof

BMW - gereinigde velg

Kia - de hond heeft huisgehouden

Kia - een nieuwe wereld !
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Technische Keuring
In combinatie met een poetsbeurt, kunnen wij op dezelfde dag ook de technische keuring verzorgen voor uw wagen. Wij bieden de wagen aan bij het station van uw keuze en leveren uw wagen (hopelijk) met een groene kaart terug
af.
In het geval van herkeuring (rode kaart) kunnen wij ook de herkeuring verzorgen alsook eventueel het aanbieden bij uw hersteller (voor kleine ingrepen
zoals lichten afstellen, co-correctie, bandenslijtage).
Wanneer u het bericht ontvangt voor de keuring, maken wij online voor u
een afspraak en rijden de wagen voor.
Ook de keuring voor verkoop of de keuring bij invoer van wagens behoord tot
de mogelijkheden
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Bandenwissel
Tweemaal per jaar is het zover. De omwisseling van winter- naar zomerbanden en omgekeerd. Vanaf 1 april tot 1 oktober mogen de zomerbanden
erop. Vanaf 1 oktober tot 1 april worden de winterbanden aangeraden en in
sommige buurlanden verplicht.
Om optimaal te kunnen genieten van uw investering en om zeker geen onnodige slijtage op te lopen, kunnen wij dit voor u doen.
Wij maken een afspraak bij uw bandencentrale of garage en bieden de wagen aan. Op afspraak duurt dit ongeveer een uurtje (als de banden op de
velg moeten worden gelegd) tot een half uurtje (als u twee sets velgen
heeft).
Indien u bij de keuring banden heeft dit niet meer voldoen, kunnen wij ook
hier zorgen voor de wissel.
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Vervoer :
•

Bij de jongere bestuurders ontstaat meer en meer het probleem dat zij met hun rijbewijs beperkt zijn :
•
•

•

•

Het nieuwe rijbewijs type B is qua slepen beperkt tot 750 kg
Een extra examen doorlopen om de uitbreiding naar het type BE (slepen tot
3500 kg) te kunnen behalen is niet evident en zeker duur.

Vele nieuwe wagens hebben een ingebouwde beperking wat betreft slepen. Vooral de
elektrische wagens en de hybridewagens zijn hier debet aan, want vele wagens van dit
type mogen GEEN aanhangwagen slepen. De sleephaak is dan beperkt tot het plaatsen
van een fietsenrek.
Niet iedereen heeft de gave om met een zware aanhangwagen te rijden. Het rijden is
anders, het manoeuvreren is anders, kortom : als je niet zeker bent, doe het dan niet
zelf.

Heeft u dan een hobby met oldtimers, zit u in deze drie gevallen met een probleem :
•
Ofwel is uw rijbewijs beperkt
•
Ofwel is uw wagen beperkt
•
Ofwel zit de schrik erin
Hiervoor stellen wij ons ter beschikking :
Wij verhuren, alleen met chauffeur, onze wagen met auto-ambulance (2850 kg), aan hobbyisten, indien zij :
•
Hun wagen in restauratie, willen verplaatsen van thuis naar een carrossier of garage
•
Hun nieuw aangekochte oldtimer moeten ophalen (eventueel in het buitenland)
•
Hun wagen willen tentoonstellen op een beurs, maar hier niet zelf naar toe willen of
kunnen rijden
•
Aanbieding bij invoerder of technische keuring bij gelijkvormigheidsprocedure
•
Een wagen hebben die niet hoogdringend moet hersteld worden, doch wel niet op eigen
kracht kan verplaatst worden.
•
....
•
Enige beperking : de wagen mag maximaal 2170 kg wegen, wat toch het gros van de automarkt inhoud.
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Saab 95 - Oldtimerbeurs Antwerpen

Saab 93 - Opgehaald in Nederland

Saab 96 - Op weg voor restauratie

Saab Sonett III - Oldtimerbeurs Gent

Saab 96 - IntSaab 2012 - Spa

Saab 900 Cabriolet - opgehaal in NL

Nissan Figaro

Wolseley - afgeleverd bij restaurateur

Fiat 500 L onderweg voor homologatie

Mini - pech gehad !
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Onze coördinaten

Total Car Care bvba
Maatschappelijk zetel - Correspondentieadres :
Schaapsdijk 2A—2990 Wuustwezel
Tel. : +32 3 653 23 20— GSM : +32 497 82 69 97
Mail : info@totalcarcare.be—Website : www.totalcarcare.be
KBO-nr. BE 0415.477.031
Werkplaats + verhuring autostaanplaatsen :
Van Hemelrijcklei 66 bus 3—2930 Brasschaat
Lid van :
•
De Belgische Federatie van Oude Voertuigen (BFOV)
•
De Saabclub Belgium
•
De Saabclub Nederland
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Referenties
Kempisch Veegbedrijf — Loenhout — 03/314.27.48
Schoonheidssalon Assepoester — Brasschaat - 0479/99.49.70
Bode Van Schoten - Schoten - 03/658.01.01
APM-Verzekeringen - Merksem - 03/645.78.02
KBC - Elst-Dictus - Brasschaat - 03/653.19.98
Advocatenkantoor Essenzia - Antwerpen - 03/234.36.34
Verzekeringen Geukens - Kapellen - 03/541.25.52
Indico Painting - Kapellen - 0473/73.57.94
Osteopaat Erwin Hermans - Wuustwezel - 03/651.44.66
Lingerie An - Brasschaat - 03/651.49.71
ADN-Consulting - Brasschaat
Bouwonderneming ALKAR - Brasschaat - 03/651.36.85
BTS Travel - Antwerpen - 03/242.49.99
Saillart Catering - Wilrijk - 03/829.14.55
Garagepoorten Jimco - Schoten - 03/337.29.52
The Admin Company - Hasselt - 011/50.14.59
Hooverconcepts - Wuustwezel - 03/295.80.92
B-Invest - St. Amands
Divani/Camerich - Antwerpen - 03/238.39.98
Big C / Herbalife - Brecht - 0497/57.55.35
Herenkleding Albert - Antwerpen - 03/237.43.87
SGS - Antwerpen - 03/545.45.02
All Car Rent/Lease - Merksem - 03/641.96.00
Winterdienst - Wuustwezel - 03/337.62.49
FS– Consult - Brecht - 03/311.84.00
BTV control - Berchem - 03/216.28.90
Verzekeringskantoor Geukens - Kapellen - 03/317.17.00
Meubel Project - Aartselaar - 03/270.30.37
....
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