Gewoon Germa Auto’s
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Universeel garagebedrijf, APK, reparatie en verkoop

HAAKSBERGEN - Germa Auto’s onderhoud en repareert alle merken auto’s, eigenaar
Jan Germes en zijn team van 3 monteurs verstaan het vak en hebben veel ervaring met
alle merken auto’s. “Wij repareren met originele onderdelen of met veel goedkopere
A-merk onderdelen. Soms is het jammer om duur origineel te monteren als er een goedkoper alternatief is. Wij bekijken in overleg met de eigenaar altijd naar de beste oplossing, het maakt nogal uit of iemand 6000 of 50.000 kilometer per jaar rijdt“. In de werkplaats hanteren ze een heel vriendelijk tarief van 45 Euro per uur. Naast het onderhoud
kan de auto ook APK gekeurd worden en heeft u vervangend vervoer nodig... er is een
ﬁets of auto beschikbaar. Jan is al van kleins af bezig met auto’s, “mijn eerste project
was een Kever en daarna een Simca 1000. geleidelijk ben ik het autovak gaan leren.
Daarnaast was ik net als mijn vader postbode, dat heb ik tot een paar jaar geleden nog

steeds gedaan. Maar toen we in 2018 van de Kruislandstraat hier naar de Industriestraat verhuisden ben ik gestopt als postbode en doe ik het samen met m’n vrouw en
Alberto, Frank en Jonathan fulltime in
ons nieuwe pand. We kunnen ook
alle software updates doorvoeren en mocht het te complex
worden neemt onze buurman EPS het over, zij zijn
gespecialiseerd is auto
electronica. Het gaat erom
dat we het oplossen voor
onze klant. Naast reparaties staan er ook ca. 45
occasions in de showroom en buiten. Goede
auto’s voor een betaalbare
prijs en met onze kennis
verkopen we kwaliteit, ongeacht de prijs. We kijken ze goed
na en repareren of vervangen wat
niet goed is. “Autobemiddeling doen we
ook, wij zoeken dan een auto voor of samen met de klant“. En wilt u advies, loop gerust
even binnen aan de Industriestraat 46a. Jan en z’n team staan graag voor u klaar!

WIESKAMP
Als universeel autobedrijf repareren
we alle merken vakkundig en met
duidelijke afspraken vooraf.
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We vervangen met originele merkonderdelen of indien
gewenst goedkopere A-kwaliteit onderdelen.
Met ons uurloon van 47,50 willen we onze diensten
Industriestraat 46a Haaksbergen
betaalbaar houden en denken we graag met u mee om
Tel. 053-5364888
de kosten zo laag mogelijk te houden.
www.GermaAuto.nl
APK keuringen, bandenwissel, aircoservice, wij doen het!
En zoekt u een betrouwbare en betaalbare occasion?
Op onze website staat de actuele voorraad.

Zeedijk 14, Haaksbergen
Tel. 053-5722453
www.hubo.nl/wieskamp

AUTOBEDRIJF

DOE HET ZELF

Uw ﬁrst class occasiondealer

Michorius is een begrip in Twente en bestaat al ruim
50 jaar. Service, kwaliteit, snelheid en professionaliteit staan centraal binnen deze organisatie.
De aandacht is vooral gericht op de particuliere markt
en de opkomende nieuwe technologieën. Michorius
beschikt over een showroom waar alle producten en
werkzaamheden worden getoond. Indien u van plan bent
een nieuwbouw woning te bouwen of uw huidige woning
te renoveren, dan assisteren zij u graag. U kunt vrijblijvend
een afspraak maken voor diverse projecten.
Zoals de Twentenaren zeggen….
wie neugt oe, kump kear kiek’n.

Handelstraat 9 Haaksbergen
Tel. 053 - 5722339
www.michorius.com

TECHNIEK

DUURZAAMHEID - OOK NUL OP DE METER - MICHORIUS

Onze fietsenwinkel ligt aan de Berkel in het buitengebied van Rekken tussen Haaksbergen en
Eibergen. Met ruim 30 jaar ervaring met fietsen
adviseren wij u graag, wij verkopen fietsen met
garantie en service. De afleverbeurt en eerste
onderhoudsbeurt zijn gratis. Wij geven graag
persoonlijke aandacht bij advies, reparaties en onderhoud. Zo staat er altijd een (elektrische) leenfiets klaar.
Wilt u uw fiets verzekeren? Wij regelen het graag voor u,
onze E-bike verzekering biedt zelfs hulp onderweg. Onze
merken zijn o.a.: Flyer, Sparta, Victoria.

Den Borgweg 16, Rekken
Tel. 0545-431674
www.vossebeldﬁetsen.nl

Youz, wat staat voor “you and us” is een landelijke
organisatie. Gespecialiseerd in geestelijke gezondheidszorg (SGGZ) voor het kind. Youz Twente heeft
twee vestigingen, één in Goor en één in Enschede.
Snel kwalitatieve zorg.
Youz streeft er naar om zonder wachtlijst te werken.
Zo is er voor Infant Mental Health een maximale
wachttijd van 2 tot 3 weken.
.

Spoorstraat 18-20 Goor
Tel. 088-3588930/088-3584511
www.youz.nl
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Kijk voor alle mogelijkheden
op www.youz.nl
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Textielstraat 43, Haaksbergen
Tel. 053-5729099
www.moire.nl
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Ervaar onze elektrische fiets.
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FIETSEN

Maak eens een vrijblijvende proefrit.
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Markt 7, Haaksbergen
Tel. 053-5727467
www.notarishoes.nl
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Prijs per persoon: 22,50

(reserveren is gewenst niet noodzakelijk maar vol is vol)

Westsingel 21 Haaksbergen
Tel. 06 303 24 765
www.WestendorpCarCare.nl

A la carte eten is ook mogelijk.

HORECA

Wij zijn geopend: donderdag t/m zondag vanaf 16.00 uur
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Roll-up banners
Spandoeken
Posters
Bedrijfskleding
Muurstickers
Stempels
Reclamezuilen
Bewegwijzering
etc. etc.

RECLAME

Elke donderdag 18.30 uur
De Aanschuiftafel
U komt alleen, samen of met meerdere en kunt aanschuiven. Gezellig samen dineren aan één tafel voor
maximaal 16 personen. Eten wat de pot schaft, het
menu wordt vooraf op Facebook bekend gemaakt.

Ontwerp
Autobelettering
Lichtreclame
Reclameborden
Fotobehang
Relatiegeschenken
Verlichte wanden
Drukwerk
Beurswanden

AUTO VERZORGING

BOVAG Autopoetsbedrijf Westendorp verzorgt uw
auto tot in de puntjes, van binnen en van buiten.
Jarno Westendorp, eigenaar en vakspecialist in
autocosmetics heeft ruim 18 jaar ervaring en weet
samen met zijn collega’s het beste in uw auto naar
boven te halen. Uw auto is uw kostbaar bezit en een
goede verzorging verlengt de levensduur. Wij poetsen,
polijsten en verzorgen uw auto met enthousiasme,
passie, vakkennis en respect. Ook reiniging van het
interieur, verzorgen van leer en verwijderen van ongewenste geuren zijn specialisaties. De auto ziet vervolgens
er op zijn best uit en is water- en vuil afstotend. Meer info?
Bel of kom langs met uw (bedrijfs)auto, motor, camper,
caravan etc., we geven graag een vrijblijvend advies.
Maurice, Yeison, Cor, Nastenka & Jarno.

Bent u een vakspecialist en wilt u adverteren op deze pagina? Neem contact op met Weekblad Rond Haaksbergen Tel. 053-5726589 of verkoop@rondhaaksbergen.nl

