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Voor alle kleine beschadigingen aan uw auto bieden wij met 
A.A.S. Dagherstel altijd de beste oplossing. Van ruitschade tot 

een parkeerdeukje of een scheurtje in de bekleding. We repareren 
het allemaal binnen één dag of zelfs binnen een paar uur. 

Informeer hier vrijblijvend naar de mogelijkheden!



Dag, kleine beschadiging!

(PARKEER)DEUKJE* E 75,-
Maximale grootte twee euromunt
Met een speciale techniek en gereedschap masseren we als het 
ware de kleine deukjes eruit.

ONDIEPE KRAS* E 40,-
Maximaal 20 cm
Krasjes polijsten we met een speciale poetsmachine.

STER IN DE VOORRUIT E 60,-
Maximale grootte twee euromunt
Een hinderlijke ster in uw voorruit repareren wij ter plaatse.
Het 2e sterretje tegelijk herstellen is altijd gratis!

* Lak mag niet beschadigd zijn.

Dag, lelijke schade!**

DIEPE KRAS*** E 175,-
Maximaal 20 cm
Indien de lak beschadigd is, wordt het beschadigde deel eerst 
hersteld en vervolgens voorzien van een nieuwe grond- en laklaag.

BUMPERBESCHADIGING KRAS E 175,-
Diepe kras maximaal 20 cm
Idem zoals beschreven bij bovenstaand gerecht.

DEUK*** E 219,-
Deuk met een maximale grootte van 10cm doorsnede
De deuk herstellen we eerst, daarna wordt deze geschuurd en  
voorzien van een nieuwe grond- en laklaag op de plaats waar de 
schade zich bevindt.

BUMPERBESCHADIGING HOEK E 219,-
Deuk met een maximale doorsnede van 5 cm

DEUK*** E 329,-
Deuk met een maximale grootte van 20 cm doorsnede

DEUK*** E 419,-
Deuk met een maximale grootte van 30 cm doorsnede

BUMPERBESCHADIGING E 419,-
Deuk met een maximale grootte van 15 cm doorsnede

**  Indien de auto voorzien is van metallic lak, raden wij een extra 
handeling aan om kleurverschil van de lak te voorkomen  
(zogenaamde uitspuiten). Kosten bedragen 100 euro inclusief 
BTW per deel.

***  Een deuk die zich bevindt op een zogenaamd liggend deel zoals 
een kofferbakdeksel, motorkap of dak kan helaas niet via deze 
methodiek hersteld worden.

Hallo, mooi interieur!

DASHBOARDBESCHADIGING E 135,-
Gaatje tot 2 cm of scheurtje tot 4 cm
Een lelijk gaatje of scheurtje kan vrijwel onzichtbaar worden 
hersteld omdat we met speciale technieken de oorspronkelijke 
structuur van het dashboard terugbrengen.

BESCHADIGING AAN DE BEKLEDING E 135,-
Gaatje tot 2 cm of scheurtje tot 4 cm
Ook gaatjes of scheurtjes in de bekleding (leder of stof) worden 
gerepareerd terwijl u wacht!

VUILE BEKLEDING E 90,-
Meerdere/grote vlekken in de bekleding
Door dieptereiniging is uw bekleding weer heerlijk schoon!

NARE LUCHTJES E 75,-
Luchtjes in de auto door bijvoorbeeld huisvuil, huisdieren 
of sigaretten.
De ozongenerator zorgt ervoor dat alle soorten geurtjes 
zonder chemicaliën definitief verdwijnen.

Hallo, schitterende auto!

BESCHADIGDE LICHTMETALEN VELGEN  PER VELG E 110,-
Lichte schade aan velgen 4 VELGEN E 400,-
Krasjes verwijderen we door de velg of velgen 
opnieuw te spuiten met zogenaamde blanke lak.

DOFFE/BESCHADIGDE KOPLAMPEN   PER KOPLAMP E 90,-
Kleine krasjes en doffe coating   2 KOPLAMPEN E 160,-
Zien en gezien worden door heldere koplampen! 
We verwijderen de dof geworden coatinglaag en brengen 
een nieuwe laag aan.

DOFFE LAK E 250,-
UV-straling en vervuiling zorgen op den duur voor een doffe lak
Door het verwijderen van de krijtlaag (die zorgt voor witte aanslag) 
glanst uw auto weer als tevoren.

EXTRA GLANS & BESCHERMING E 15,-
Extra bescherming tegen pekel, zuren en temperatuur en 
meer glans?
Dat kan! De nanotechnologie van deze behandeling zorgt voor een 
bijzondere coating.
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