
EEn daar ga je dan, de auto volgeladen de vakan-

tiezon tegemoet! Iedereen is opgewekt en ver-

heugt zich op een paar weken onbezorgde 

vakantie. En dan, pech onderweg naar je vakan-

tiebestemming. Het schrikbeeld van iedere 

vakantieganger. Op de vluchtstrook langs een 

drukke weg in de brandende zon met huilende 

kinderen. Als je geluk hebt en er niet teveel 

pechgevallen zijn, word je wellicht geholpen 

door een wegenwacht. Die kan vaak ook niet 

meer doen dan wat standaardreparaties uitvoe-

ren of wegslepen naar de dichtstbijzijnde gara-

ge. U bent tijdens de vakantie al gauw 1500 kilo-

meter onderweg en moet er daarom voor zorgen 

dat u in een goed onderhouden auto rijdt. Bij 

Autobedrijf Theo Klaassen zijn wij goed voorbe-

reid op úw vakantie. Niet alleen hebben we in 

onze showroom een ruim aanbod jong gebruikte 

kwaliteitsauto’s met BOVAG-garantie en 

Nationale Autopas. We spelen ook in op de speci-

fieke wensen van onze klanten. Een ruime 

gezinsauto met veel bagageruimte als je nog 

volop in de kinderen zit. Auto’s met een krachti-

ge motor en trekhaak als je met de caravan zuid-

waarts of een in een bergachtig gebied rijdt. Een 

sportieve auto, zoals bijvoorbeeld een cabrio, die 

het gevoel van vakantievrijheid nog een extra 

dimensie geeft. Wat onze auto’s allemaal 

gemeen hebben is degelijkheid. Alleen een goed 

onderhouden auto, in optimale conditie, brengt 

u zorgeloos naar uw vakantieadres. Laat daarom 

voor uw vakantie ook uw auto juist door onze 

monteurs controleren: banden, remmen, elek-

tra, koelsysteem enzovoorts. Het kost niet veel 

tijd en maakt dat u met een veilig gevoel kunt 

vertrekken. Wordt het tijd om uw huidige auto 

in te ruilen tegen een jong gebruikte occasion 

die beter past bij uw wensen, doe het dan nu! U 

profiteert dan van een onbezorgde vakantiereis 

zonder pech en stress. Tot ziens in onze show-

room en alvast een fijne vakantie gewenst.

Bezoek ook onze website: www.theoklaassen.nl

Pechvrij op vakantie

Een selectie mooie jonge auto’s in alle segmenten van gerenommeerde merken bij Autobedrijf Theo Klaassen BV. 

Allemaal met BOVAG garantie en Nationale Autopas.

Audi A1 1.2 TFSI Attraction Pro-line,

29.000km, 01-2011

Dodge Caliber 1.8 SXT, 

39.000km, 8-2008

BMW 523i Executive Automaat-6,

78.000km, 02-2008

Ford Fusion+ 1.4i-16V Futura, 5-2007 Saab 9-3 1.8 Turbo Vector,

111.000km, 10-2007
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Renault Megane 2.0i-16V Cabriolet-Coupe 

Exception, 97.000km, 09-2007

Jacques Klaassen

Al ruim 52 jaar!


