
Levering en Garantie Autobedrijf Marco van Beek 
 
Bij Autobedrijf Marco van Beek heeft u keus hoe u de auto wilt afgeleverd hebben. 

 

Kies voor 1 van de 2 afleverpakketten en lees de voorwaarden  

 

  

Marco van Beek 

Standard 

pakket 

Pakket 1 

Marco van Beek 

Best Car Selection 

Pakket * 

Pakket 2 

Afleveringinspectie volgens voorschrift fabrikant en Bovag (Inspectie op 

meer dan 100 punten) 

● ● 

Onderhouds-Beurt volgens Schema fabrikant (indien minder dan 5.000 km 

van beurt) 

▬ ● 

Controle op vloeistoffen en verlichting (en op peil brengen en verhelpen) ● ● 

Auto wassen en uitzuigen ● ● 

Van binnen & buiten reinigen + polijstbehandeling ● ● 

Indien noodzakelijk wordt auto gerestyled ** ● ● 

Indien noodzakelijk worden spotrepairs uitgevoerd ** ● ● 

Indien noodzakelijk worden kunstof reparaties uitgevoerd ** ● ● 

Brandstof (Minimaal) ¼ Tank ½ Tank 

Mattenset ● ● 

Indien onverhoopt niet aanwezig: Reservesleutel ▬ ● 

Vrijwaring inruilauto met teruggave houderschapsbelasting ● ● 

Kenteken tenaam stellen a € 20,- ● ● 

Kilometerstandcontrole bij N.A.P. a € 15,- ● ● 

Geldige APK ● ● 

Nieuwe APK ▬ ● 

Kentekenplaathouder www.marcovanbeek.nl ● ● 

Distributieriem controle c.q. vervangen volgens fabrieksnorm 

benzine binnen 5000 km 

diesel binnen 10.000km 

● ● 

Aantal maanden garantie op draaiend gedeelte van motor en 

versnellingsbak 

6 12 

Aantal maanden volledige Bovag-garantie 6 12 *** 

VAKGARAGE Pechhulp ▬ ● 

Vervangend vervoer tijdens garantie-werkzaamheden die langer dan 24 uur 

duren 

gratis gratis 

14 dagen omruilgarantie **** ▬ ● 

Pakket-Waarde circa € 1200 € 1750 

Pakket-Prijs Autobedrijf Marco van Beek  € 695  € 1295  

Z.O.Z. 

http://www.nordicauto.nl/meeneemprijs.html


Voorwaarden tbv afleverpakketten 

* Max. 20.000 km/jaar 

** E.e.a. ter beoordeling door Marco van Beek BV en haar verkopers 

*** 24 Maanden Garantie mogelijk vraag naar de voorwaarden 

**** Bij omruil naar minimaal gelijkwaardig geprijsde auto, max. 1.000 km. mee gereden, excl. 

kosten rijklaar maken en accessoires. 

 

Overige opmerkingen 

- Distributieriem vervangen v.a. 490,- euro indien buiten de pakketten 


