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Altijd dichtbij!AUTO VERSTEEG BUURMAN

www.versteegbuurman.com

Ermelo
Harderwijkerweg 154
Tel: (0341) 56 10 00

Barneveld
Albert Plesmanstraat 20
Tel: (0342) 41 35 35

Wageningen
Ritzema Bosweg 58
Tel: (0317) 41 90 33

Voorthuizen
Hoofdstraat 62
Tel: (0342) 47 14 14

Woudenberg
Stationsweg Oost 277
Tel: (033) 285 85 86 Ruim 45 jaar sterk in de regio met meerdere dealerschappen en vestigingen  

in Barneveld,  Ermelo,  Voorthuizen,  Wageningen en Woudenberg

www.versteegbuurman.com
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Volg ons ook op facebook & twitter   facebook.com/pages/Auto-Versteeg-Buurman-BV/269461403105291     twitter.com/VersteegBuurman



www.versteegbuurman.com

Minimaal

200 
occasions op 

voorraad

AUTO VERSTEEG BUURMAN

Verkoop
Bij Auto Versteeg Buurman bent u op 
het juiste adres voor de aankoop van uw 
nieuwe auto. Auto Versteeg Buurman 
is dealer van de merken Peugeot, 
Citroën, Suzuki, Mitsubishi en Toyota. 
Naast deze merken leveren wij ook 
andere merken. Informeer hiernaar bij 
onze verkoopadviseurs.

Bedrijfswagens
Niet alleen voor uw personenauto 
maar ook voor uw bedrijfsauto kunt u 
bij ons terecht. Zoekt u een gewone 
bestelauto, of een dubbele cabine? Bent 
u gespecialiseerd in gekoeld vervoer? 
Open laadbak of juist een meubelbak? 
Wij verzorgen graag uw wensen op 
mobiliteitsgebied.

Lease en financiering
Voor alle vormen van lease of 
financiering kunt u bij onze 
verkoopadviseurs terecht. Zij leggen u 
graag de verschillen en mogelijkheden 
uit. Al onze verkoopadviseurs zijn NIBE-
SVV gediplomeerd, en maken graag een 
maatwerk offerte voor u. Wist u dat wij 
ook verzekeringen kunnen aanbieden 
en afsluiten? Informeer bij ons naar de 
mogelijkheden.

Autoverhuur
Tijdelijk een andere auto nodig? Bij Auto 
Versteeg Buurman behoort het huren 
van zowel personen- als bedrijfsauto’s 
tot de mogelijkheden. Wij bekijken 
graag met u de mogelijkheden!

Onderhoud
Auto Versteeg Buurman is specialist in 
onderhouden van en reparaties aan 
alle merken personenauto’s en bedrijfs-
wagens. Ook voor reparatie van en 
onderhoud aan uw airco of het leveren en 
monteren van (winter)banden bent u bij 
ons aan het juiste adres. Onze vestiging 
in Voorthuizen is tevens gespecialiseerd 
in het onderhouden van campers. 
 
Daarnaast kunt u bij ons uw auto laten 
reconditioneren. Informeer naar de 
mogelijkheden voor een Waxoyl-
behandeling of het polijsten van uw auto.

Als ervaren servicebedrijf doen wij 
er alles aan om uw auto in optimale 
conditie te houden.

Schadeherstel
Schade aan uw auto? Wij helpen u graag 
met de complete afhandeling. Omdat 
wij een eigen afdeling schadeherstel 
hebben zijn wij in staat om het herstel 
van uw auto volledig te verzorgen. Ook 
het uitdeuken zonder spuiten voeren wij 
graag voor u uit.
 
Wist u dat u voor ruitschade (van 
sterreparatie tot en met het vernieuwen 
van de voorruit) bij ons terecht kan? 
De volledige afhandeling met de 
verzekering regelen wij graag voor u.

APK-keuring slechts €19,95
Uw APK-keuring regelt u nu voor  
€ 19,95 direct online bij Auto Versteeg  
Buurman. Wij voeren voor elk merk en 
type auto een APK-keuring uit. Bij Auto 
Versteeg Buurman weet u altijd wat 
de kosten van uw APK zijn en krijgt u 
vooraf een prijsopgave van eventueel 
noodzakelijke reparatiewerkzaamheden 
aan uw auto. De kosten voor de APK zijn 
inclusief afmelden en een roetmeting 
voor dieselauto’s. In combinatie met 
onderhoud is een APK-keuring bij Auto 
Versteeg Buurman zelfs gratis!
 

Occasions
Bij ons kunt u terecht voor een groot 
aanbod jonge gebruikte auto’s,  
occasions of demo’s. Wij beschikken 
over een ruime, continu wisselende 
voorraad van minimaal 200 gebruikte 
auto’s in diverse prijsklassen. Naast 
personenauto’s is er uiteraard ook 
aanbod van jong gebruikte bedrijfs-
wagens.  Kijk op onze internetsite,  
www.versteegbuurman.com of uw 
volgende auto erbij staat!

Altijd dichtbij!


