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Nieuw in België

Particuliere
auto kopen?

D oe be roe p o p e e n Aut ok oo pexpe r t !
B e spa a r v el e e u ro’s e n v e r mi jd p robl e m e n a cht e raf !
Bij het kopen van een tweedehandswagen moet je op tal van dingen letten.
Niet zelden blijkt de droomauto uit het zoekertje in realiteit helemaal
niet zo perfect te zijn. Autokoopexpert staat je bij in de aankoop en
waardebepaling van je wagen. Vakspecialisten inspecteren de auto op tal
van criteria en signaleren (verborgen) gebreken. Ze helpen je een correcte
prijs onderhandelen, waardoor je zeker waar voor je geld krijgt!

Jouw (mogelijk) toekomstige wagen wordt uitvoerig gescreend.

Een correcte waardebepaling betekent vaak een forse besparing.

Onafhankelijk en deskundig advies
Wie een wagen wil kopen, heeft een haast oneindige keuze. Dat is uiteraard mooi meegenomen,
maar tegelijk kun je door het bos de bomen nog
amper zien. Een juiste prijs-kwaliteitverhouding
valt voor een leek moeilijk te bepalen. Bovendien
kan een mooie wagen met prima prestaties
achterafheel wat gebreken vertonen. Die zijn voor
de koper met het blote oog moeilijk vast te stellen.
Het loont dus de moeite om je te latenbijstaan
door een onafhankelijke adviseur.

per mee voor een inspectievan de wagen bij de
verkoper en hantereneen uitgebreide checklist.
De Car-Pass met correcte kilometerstand is een
standaardvereiste, maar we gaan veel verder. Met
professionele apparatuur lezen we de wagen uit op
foutcodes en we controleren onder meer de staat
van de banden, de carrosserie en de verlichting.
Onvolkomenheden op het vlak van mechaniek
(uitlaat, ophanging, stuurinrichting,…) ontsnappen eveneens niet aan onze aandacht.”

Controle op basis van checklist
Autokoopexpert doet een beroep op vaklui met
jarenlangeervaring binnen de branche. Ze zijn
van alle markten en merken thuis, waardoor ze
je voor elk type auto kunnen helpen en dit van
kleine stadswagens tot de betere middenklassewagens. Zaakvoerder Martin Van Eeckhaute
verduidelijkt: “We gaan met de (potentiële) ko-

Correcte prijs = aanzienlijk voordeel
Na een proefrit adviseert het team van Autokoopexpert je vrijblijvend over de prijsbepaling en het
al dan niet aankopen van de wagen. “De ervaring
leert ons dat er bij elke tweedehandswagen vaak
nog onderhandelingsruimte mogelijk is”, gaat
dhr. Van Eeckhaute verder. “We confronteren de
verkoper met de minpunten uit onze screening,
waarna de prijs in de meeste gevallen sowieso
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Zaakvoerder en Autokoopexpert Martin Van Eeckhaute.

gedruktzal worden. De beperkte kostprijs voor
ons advies is dus meteen terugverdiend. Meer
nog, je doet vaak honderden euro’s voordeel!”
Garantieverzekering mogelijk
Indien gewenst, verzorgt Autokoopexpert de
praktische formaliteiten (ev. herstellingen, autokeuring, nummerplaat) na de verkoop. Je wordt
tevens geadviseerd m.b.t. tot de garantiemogelijkheden voor je nieuwe (occasie)auto, dus ook bij
particuliere wagens.

Neem vrijblijvend contact op voor verdere informatie:
Autokoopexpert
0475-334 333
www.autokoopexpert.be
Volg ons via Facebook:
www.facebook.com/autokoopexpert

