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Met vier vestigingen in Amsterdam Zuidoost, Amstelveen, Mijdrecht en 
Amsterdam West en 65 medewerkers is Bangarage dé Volvodealer van 
Groot-Amsterdam. Bangarage werkt al bijna 70 jaar met Volvo. Je kunt wel 
zeggen dat we ‘Volvo leven’! 

Veel Amsterdammers zullen het markante pand aan de Banstraat, dat 
Bangarage zijn naam gaf, nog wel herinneren. Daar werden de eerste 
Volvo’s onderhouden. ‘De Bangarage zat precies in de goede buurt van 
Amsterdam, in Oud-Zuid,” vertelt Bangarage-directeur Theo Mulder. “Daar 
woonden veel doktoren en advocaten die in de loop der jaren Saab- en 
Volvo-rijders werden.” Vanaf 1947 worden hier de eerste Volvo’s onderhou-
den. “De importeur had al snel door dat wij vanuit de Banstraat een veel 
beter contact met Amsterdam en de Amsterdammers had dan zij,” zegt 
Mulder. “We spreken immers elkaars taal. Een Amsterdammer wil geen 
mooie woorden, maar gewoon 100% betrouwbaarheid en service. En com-
municatie van hart tot hart.” Bangarage heeft altijd kunnen bogen op een 
zeer trouwe klantenkring uit Amsterdam Zuid. Vele bekende Nederlanders 
hebben hun kilometers gereden met Volvo’s die door Bangarage zijn gele-
verd en onderhouden.

“VerBannen”
Het pand ‘Bangarage’ en het bedrijf Bangarage bleven heel lang synonie-
men. In 1998 kwam het bedrijf echter in een stroomversnelling. 
Aangemoedigd door de Volvo-importeur werd de Bangarage, eh,” verban-
nen” naar Amstelveen. Daar bouwde Bangarage aan een nieuwe toekomst 
als Volvodealer met ‘A-Status’. Tevens nam Bangarage de andere Volvo 
A-dealer in het rayon, in Mijdrecht, over. In 1999 begon Bangarage aan de 
nieuwbouw in Amstelveen. Die bleek vanaf het begin al te klein, een echt 
‘luxeprobleem’. In 2001 werd ook Autoschade Drenth als Volvo-erkend 
schadehersteller deel van de Bangarage ‘familie’. En alsof dat niet genoeg 
was, werd er in deze periode begonnen met de nieuwbouw van het filiaal in 
Mijdrecht.
‘Het was welhaast een manische periode voor mij,’ herinnert Mulder zich . 
‘De meeste energie was nodig om van de nieuwe bedrijven echte 
Bangarages te maken. Vanaf het prille begin was ons motto: Volvo for life, 

Bangarage en Volvo zijn als begrippen nauw met 
elkaar verweven. De visie en doelstellingen van het 
merk – veiligheid, de mens als uitgangspunt, conti-
nuïteit – sluiten volledig aan bij de onze als dé 
Volvo-dealer van de regio Groot-Amsterdam. 
Bangarage heeft altijd kunnen bogen op een zeer 
trouwe klantenkring.  En dat is in de afgelopen tijd 
tot en met vandaag niet veranderd.  Niet vanaf het 
moment dat de Bangarage vestigingen in 
Amstelveen en Mijdrecht had en niet vanaf 2011  
met de vestigingen in Amsterdam West en 
Zuidoost. Vanaf  het begin tot nu was en is het voor 
velen “Volvo for life, Bangarage forever!” In 2011 
keerden we terug in Amsterdam, Zuidoost en West. 
Alle vier de vestigingen onder de naam Bangarage, 
want onze ‘roots’ verloochenen, dat nooit!
Met deze speciale uitgave van Banmagazine willen 
we u als inwoner van de regio op de hoogte bren-
gen van de ontwikkelingen bij Bangarage én bij 
Volvo. Want we zijn trots op ‘ons’ merk. Kijk maar 
eens in onze showrooms: schitterende modellen 
die aansluiten op de wensen van de veeleisende 
automobilist van vandaag. En morgen. Zo is de 
V60 – als Twin Engine ook met 7% bijtelling ver-
krijgbaar – een bijzonder succesvolle leaseauto en 
beleeft de V40 ongekende leaseresultaten, met ook 
dit jaar weer een uitvoering die in de 14% bijtel-
lingsregeling valt. En de Estate onder de stationwa-
gens, de V70, rijdt u desgewenst ook met slechts 
20% bijtelling. Het voorlopige hoogtepunt van de 
toekomstgerichte ontwikkelingen bij Volvo wordt 
gevormd door de compleet nieuwe XC90, óók met 
slechts 7% bijtelling! 
Bangarage kijkt echter niet alléén naar de toe-
komst. We werken al bijna 70 jaar met Volvo, een 
merk dat sinds de oprichting in 1927 veiligheid in 
de genen heeft zitten, evenals kwaliteit en respect 
voor de natuur. En een kwalitatief hoogwaardige 
auto gaat lang mee. Daarom zijn we er vooral óók 
voor wie een oudere Volvo rijdt. Met voordelige 
pakketprijzen voor onderhoud, de speciale 
Banbeurt en Jaarbeurt voor Volvo’s ouder dan vijf 
jaar en met een enorme bult knowhow en liefde 
voor het merk. Daarom vindt u in elke vestiging van 
de Bangarage een aantal prachtige klassieke 
Volvo’s en helpen we u graag met het behoud van 
uw persoonlijke mobiele Volvo-erfgoed, tot aan een 
complete restauratie toe.  Want ook daar kunnen 
we de liefhebber helpen, van showroomklaar 
maken tot bijvoorbeeld uitdeuken zonder spuiten.  
Bangarage is een baken: stevig, solide en klaar 
voor de toekomst. U bent meer dan welkom.
 
PS U kunt medio juli groot nieuws van ons ver-
wachten! We houden u graag op de hoogte. 

Theo Mulder
Directeur
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Bangarage forever! We weten dat we een goed product verkopen. Volvo-
rijders zijn erg merktrouw. Wij streven er naar dezelfde binding met onze 
klanten op te bouwen, vandaar ‘Bangarage forever’. Veel mensen zijn al 
jaren klant bij ons. Klanten die hun elfde of twaalfde Volvo bij ons kopen 
zijn niet uitzonderlijk. In onze filosofie staat de klant centraal. Om te zor-
gen dat ze terugkomen, heb ik de lat hoog gelegd. We willen alles goed 
doen. Doordat we nu ineens veel groter waren, met twee filialen, een plaat-
werkerij en meer personeel, kwam er veel bij kijken om de Bangarage-
filosofie in elk detail terug te laten komen. Die missie is volledig geslaagd 
en afgerond met de verhuizing van de plaatwerkerij.’ 

Terugkeer
Sinds 2011 is Bangarage weer terug in Amsterdam. Bangarage Amsterdam 
Zuidoost werd hierbij de hoofdvestiging van de Bangroep. 
De ontwikkelingen in het dealerlandschap staan niet stil. De diverse vesti-
gingen van de Bangarage zullen zich nog beter gaan richten op de wensen 
van de diverse groepen klanten. Zo zullen de vestigingen in Amsterdam het 
accent op de zakelijke en leasemarkt krijgen, in Amstelveen zal het accent 
op particuliere en de zakelijke klant komen en in Mijdrecht zal het accent 
met name komen te liggen op het occasionaanbod. Bij alle vestigingen kan 
iedere Volvorijder – ongeacht het type of bouwjaar – terecht voor onder-
houd en reparaties op de vertrouwde Bangaragemanier: stipt, 100 procent 
betrouwbaar en altijd gericht op de behoefte van de klant! 

klassiekers 
Bijzonder, zeker voor een dealerbedrijf, is de band die de Bangarage onder-
houdt met het erfgoed van Volvo: de klassieke modellen en hun berijders. 
Dat kun je al zien wanneer je bijvoorbeeld een showroom van de Bangarage 
binnenstapt, want er worden altijd wel enkele fraaie klassiekers uit de 
eigen verzameling in de verschillende vestigingen geëxposeerd. Wie op de 
Volvo Service Voordeel website voor auto’s van vijf jaar en ouder kijkt, ziet 
dat hij of zij ook een offerte kan opvragen voor reparatie of onderhoud aan 
een Volvo-klassieker en we zien dan ook altijd wel één of meerdere Volvo’s 
met een wel heel royale levenservaring in de Bangarage-werkplaatsen. En 
in de vestiging Mijdrecht kun je niet alleen terecht voor een jonge XC90, 
maar ook voor een ‘youngtimer’ Volvo die – mits met de juiste zorg omringd 
– een nieuwe liefhebber nog heel veel jaren en kilometers plezier gaat 
brengen.

onTwikkelingen
Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van Volvo voor de komende jaren? 
Volvo staat voor veiligheid en is in vele aspecten hiervan trendsetter en 
koploper. Uiterlijk in 2020 wil men zo ver zijn dat men auto’s kan aanbie-
den waarmee inzittenden in een nieuwe Volvo niet meer verongelukken. 
Nul verkeersslachtoffers - een ambitieus streven, maar het tekent de inzet 
van Volvo. Op dit moment hebben de Volvo auto’s al de nodige veiligheids-
systemen aan boord die ongelukken voorkomen, zoals City Safety, een 
autonoom noodstopsysteem dat ontworpen is om de bestuurder te helpen 
een botsing op lage snelheid te vermijden of de zwaarte van de botsing te 
reduceren. Of wat te denken van airbags onder de motorkap ter bescher-
ming van voetgangers en fietsers. De bediening van de diverse systemen in 
de auto zal een veel geavanceerdere look and feel krijgen, denk hierbij aan 
de vriendelijkheid van Apple. Met de slimheid om bijvoorbeeld bij gepland 
onderhoud een afspraak te plannen met de garage en dit aan de bestuur-
der voor te leggen zodat deze het weer in zijn agenda kan zetten.
Diverse automerken zijn uitvoerig aan het testen met zelfrijdende auto’s en 
Volvo is een van de koplopers. Het baanbrekende ‘Drive Me’-project ging 
onlangs van start: 100 zelfrijdende Volvo’s begeven zich inmiddels op de 
openbare wegen van Gotenburg in alledaagse rijomstandigheden. De tech-
nologie die Volvo test heet ‘Autopilot’.
Een kijkje in die toekomst kregen we al in de nazomer van 2014, toen de 
nieuwe Volvo XC90 aan de trouwe Bangarageklanten en andere belangstel-
lenden werd gepresenteerd. “Dit is een van de meest memorabele dagen in 
onze geschiedenis,” aldus Volvo zelf. “We onthullen niet alleen een nieuwe 
auto, maar beleven eigenlijk de herintroductie van ons merk. Vandaag 
breekt een nieuw tijdperk aan.” En daar valt eigenlijk weinig aan toe te 
voegen. Ook Bangarage gaat met deze nieuwe generatie Volvo in 2015 een 
nieuw tijdperk tegemoet, want het bedrijf heeft hoge verwachtingen van de 
auto die alles in zich verenigt waar Volvo en Scandinavië voor staan.
 Veiligheid en vriendelijkheid, je vindt het bij Volvo – en bij Bangarage!
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de verscherpte eisen voor 14% fiscale bijtelling vol-
doet. En met de volledig nieuwe XC90 Twin Engine 
hebben we zelfs een grote SUV met een maximum aan 
veiligheid, comfort en luxe plus een gecombineerd 
vermogen van maar liefst 400 pk in het programma die 
binnen de 7%-bijtellingsregeling valt! De plug-in 
hybride uitvoeringen van de V60 (D5 Twin Engine en 
D6 Twin Engine) vallen – net als vorig jaar – ook in het 
7%-tarief. 

VolVo 2015: conTinue VerBeTering
Volvo verbetert haar modellen continu en introduceerde 
dan ook een flinke reeks updates voor modeljaar 2015. 
Geen ‘veranderen om het veranderen’, maar zaken waar 
u als (aspirant-) Volvorijder echt wat aan hebt. De 
60-serie maakte hierbij een flink aantal wijzigingen 
door. De scherpe prijsstelling en de ijzersterke positie 
in de zakelijke markt blijven behouden. 

s60, V60, Xc60: uiTgeBreide funcTionaliTeiT
De Volvo’s S60, V60 en XC60 waren eind vorig jaar de 
eerste Volvo-modellen die werden uitgerust met het 
nieuwe Sensus Connect. Voor modeljaar 2015 wordt de 

Per 1 januari 2015 werden de CO2-eisen voor 14 
procent bijtelling opnieuw aangescherpt. Zowel diesel- 
als benzineauto’s – er is in 2015 geen onderscheid 
meer – mogen nog maar 82 g/km CO2 uitstoten om te 
profiteren van het gunstige bijtellingspercentage. Dit 
betekende dat ruim tweederde van de 
‘bijtellingsknallers’ naar de 20%-categorie zou 
‘verkassen’. Maar de Volvotechnici gingen vól aan de 
bak en kunnen met de vernieuwde V4 D2 tóch weer 
een model in deze populaire serie aanbieden dat aan 

VolVo & BijTelling

VolVo’s meT 7% BijTelling
V60 D5 Twin Engine  Aut 170 kW (231 pk)   7% 
V60 D6 Twin Engine  Aut 208 kW (283 pk)   7%
XC90 T8 Twin Engine  Aut 294 kW (400 pk) 7%

VolVo’s meT 14% BijTelling
V40   D2 Man 88 kW (120 pk)   14%

EEN NIEUWE VOlVO IS DIT JAAR 
ZAKElIJK EXTRA AANTREKKElIJK
De nieuwe generatie Volvo-motoren zorgt voor een gunstig brandstofverbruik 
en een lage CO2- uitstoot. Daarom is het juist in 2015 extra aantrekkelijk om 
‘zakelijk’ in een nieuwe Volvo te stappen!



ook de vier draaiknoppen op de middenconsole 
vernieuwd. Ze zijn geïnspireerd op het design van de 
drie conceptmodellen (Concept Coupé, Concept XC 
Coupé en Concept Estate) en opnieuw ontworpen voor 
een luxere uitstraling. Hetzelfde geldt voor de nieuwe, 
optionele Piano Black Wood houtinleg voor de 
middenconsole en de deurpanelen. Andere wijzigingen 
zijn er in de vorm van een ‘frameless’ ontwerp van de 
automatisch dimmende binnenspiegel.

20 procenT BijTelling
De ijzersterke marktpositie uit zich ook in het 
uitgebreide aanbod van modellen waarvoor 

gereduceerde fiscale bijtelling geldt, 
zoals de S60 en V60 met D2- en 
D4-dieselmotor. Deze 85 en 133 kW 
(115 en 181 pk) sterke dieselversies 
vallen voor de zakelijke rijder in de 
bijtellings-categorie van 20%, óók 
met automatische transmissie. Ten 
opzichte van de concurrentie biedt 
Volvo méér vermogen tegen 
scherpere prijzen. De Volvo V60 is 
bovendien de enige Premium Estate 
die 20% bijtelling combineert met 
een automatische transmissie. De 
Volvo S60 D2 is leverbaar voor 
prijzen vanaf € 32.995,-. 
De prijzen van de V60 D2  
beginnen bij € 34.995,-.

onVeranderd scherp
Ondanks dat Volvo zijn auto’s 
continu verbetert, weet het de 
prijzen van de S60, V60 en XC60 
onveranderd scherp te houden. 
Sterker nog: Volvo biedt de meest 
gunstige vanafprijzen in de 
premiumsegmenten. Meer weten 
over de actuele prijzen en 
uitvoeringen van de Volvo S60, V60 
en XC60? Bekijk ons actuele aanbod 
online of neem contact op met een 
van de vestigingen van Bangarage. 
Onze Volvo verkopers staan voor u 
klaar!

functionaliteit nu verder uitgebreid. Voor het 
omvangrijke multimedia- en navigatiesysteem komen 
meer online diensten beschikbaar, waaronder een 
aantal nieuwe apps.
Zo biedt Volvo met Parkopedia als eerste autofabrikant 
een geïntegreerde oplossing voor het vinden en betalen 
van een parkeerplek. In combinatie met het Business 
Pack Connect (vanaf € 495,-) is Sensus Connect 
bovendien voor € 995,- uit te breiden met een Harman 
Kardon premium audiosysteem met 12 speakers.

design Van concepT naar de showroom
In het interieur van de Volvo S60, V60 en XC60 zijn 

VolVo’s meT 20% BijTelling
V40 D2   Man    88 kW (120 pk)   20%  
V40 D2   Aut    88 kW (120 pk)   20%  
V40 D3   Man    110 kW (150 pk)   20%  
V40 D3   Aut    110 kW (150 pk)   20%  
V40 D4   Man    140 kW (190 pk)   20%  
V40 D4   Aut    140 kW (190 pk)   20%
V40 Cross Country D2   Man    88 kW (120 pk)   20%  
V40 Cross Country D2   Aut    88 kW (120 pk)   20%  
V40 Cross Country D3   Man    110 kW (150 pk)   20%  
V40 Cross Country D4   Man    140 kW (190 pk)   20%  
V40 Cross Country D4   Aut    140 kW (190 pk)   20%
S60 D2   Man    88 kW (120 pk)   20%  
S60   Aut    88 kW (120 pk)   20%  
S60 D3   Man    110 kW (150 pk)   20%  
S60 D3   Aut    110 kW (150 pk)   20%  
S60 D4   Man    140 kW (190 pk)   20%  
S60 D4   Aut    140 kW (190 pk)   20%  
S60 Cross Country D4   Man    140 kW (190 pk)   20% 
V60 D2   Man    88 kW (120 pk)   20%  
V60 D2   Aut    88 kW (120 pk)   20%  
V60 D3   Man    110 kW (150 pk)   20%  
V60 D3   Aut    110 kW (150 pk)   20%  
V60 D4   Man    140 kW (190 pk)   20% 
V60 Cross Country D3   Man    110 kW (150 pk)   20%  
V60 Cross Country D4   Man    140 kW (190 pk)   20%    
V70 D2   Man    88 kW (120 pk)   20%  
V70 D3   Man    110 kW (150 pk)   20%  
V70 D4   Man    140 kW (190 pk)   20%
S80 D4   Man    140 kW (190 pk)   20%



VolVo serVice Voordeel
Ook voor uw Volvo van vijf jaar of ouder bent u bij de 
Bangarage-vestigingen aan het juiste – en voordelige 
-  adres.  Hoe voordelig precies kunt u met een paar 
muisklikken zien op de website Volvoservicevoordeel.nl. 
Volvo Service Voordeel is een overkoepelende website 
voor alle Volvo Bangarage vestigingen. Deze website is 
in het leven geroepen om u zo snel en goed mogelijk 
de beste service voor uw Volvo te bieden. U kunt bij 
ons terecht voor onderhoud, reparatie, diagnose maar 
ook diensten zoals APK of nieuwe banden wisselen. 
distributieriem vervanging of ruitreparatie. Veel 
voorkomende werkzaamheden staan voor alle gangbare 
Volvomodellen in een helder menu op de site. U zult 
zien dat de prijzen een stuk lager liggen dan wat u 
wellicht gewend bent. Maar ook voor andere reparaties 
of een bijzondere, misschien wel klassieke Volvo kunt u 
vrijblijvend online een offerte opvragen. U kunt 
natuurlijk ook telefonisch contact opnemen met één 
van onze serviceadviseurs of langsrijden bij één van de 
Bangarage-vestigingen. U wordt zonder afspraak 
geholpen! Om het nog makkelijker voor u te maken 
hebben nu het onderhoudsschema gestandaardiseerd 
en ondergebracht in twee voordelige 
onderhoudsbeurten met heel veel extra’s! 

BanBeurT en jaarBeurT
De Banbeurt bestaat uit:
• Uitvoeren van de grondige Volvo 

Veiligheidsconditiecheck op o.a.: motorlekkage; 
versnellingsbaklekkage; stuurinrichting en 
wielophanging; accu;  steekassen, spoorstangen en 
rubberhoezen; brandstofleidingen; remblokken en 
-schijven, handrem en remleidingen; verlichting; 
banden; uitlaatsysteem en servicelampje resetten

• Olie verversen en oliefilter vervangen

VolVo jaarBeurT: 249,- inclusief VolVo assisTance
In aanvulling op de Banbeurt biedt de Volvo Jaarbeurt 
bovendien:
• Service 2.0 – updaten van een aantal computers in 

de auto; accucheck inclusief een uitdraai van de 
status van de accu in uw Volvo; een check van de 
wieluitlijning inclusief een uitdraai van de 
wielstanden en APK.

• De auto wordt gewassen en het interieur 
uitgezogen.

Bij zowel de Banbeurt als de Volvo Jaarbeurt wordt 
gratis een jaar lang Volvo Assistance (wegenhulp in 
Europa) aangeboden ter waarde van ruim €120,- !  
U krijgt bovendien de Volvo Card die u veel voordeel 
kan bieden; zoals het gratis tussentijds bijvullen van 
vloeistoffen (tot 1 liter) en het gratis vervangen van een 
kapot lampje (met uitzondering van Bi-Xenonlampen 
en het derde remlicht).
De Banbeurt en Volvo Jaarbeurt worden ongeacht het 
type Volvo (mits ouder dan 5 jaar) aangeboden tegen 
vaste lage prijzen: voor de Banbeurt betaalt u slechts 
195 euro en de Jaarbeurt kost maar 249 euro! De prijs 
mag dan hetzelfde zijn voor alle modellen, maar beide 
onderhoudsbeurten zijn specifiek ontwikkeld voor uw 
Volvo door mensen die uw auto van haver tot gort 
kennen. Goed en vertrouwd onderhoud van uw Volvo 
door de erkende dealer kan dus in meer dan één 
opzicht heel voordelig zijn!

onderhoud Bij dé  
VolVodealer Van  
grooT-amsTerdam

BETROUWBAAR, HElDER, 
SNEl EN VOORDElIGER 
DAN U DENKT!
Voor het onderhoud aan uw Volvo kunt u bij alle 
Bangaragevestigingen terecht. Van een eerste 
onderhoudsbeurt bij een jonge Volvo tot de 
totaalrestauratie van een klassieke Zweed, is de 
Bangarage bij uitstek geoutilleerd voor alle 
werkzaamheden. Altijd 100% betrouwbaar en met een 
heldere communicatie naar u als klant, zodat u nooit voor 
verrassingen komt te staan. 

Als Volvorijder bent u bij Bangarage altijd aan het 
juiste adres. Omdat wij een officiële dealer van Volvo 
zijn, specialiseren we ons in alle Volvo’s. Zo heeft u de 
zekerheid dat uw Volvo onderhoud gepleegd wordt op 
de juiste manier en staat u achteraf nooit voor 
verrassingen. Heeft uw Volvo onderhoud nodig? Maak 
dan direct online een afspraak. U ziet direct wanneer 
wij u en uw Volvo kunnen ontvangen.

wachTen, halen, Brengen
Het brengen van de auto voor een onderhoudsbeurt of 
reparatie kan niet alleen zoals gebruikelijk aan het 
begin van de ochtend tussen 8 en 8.30 uur, maar er 
kan ook een afspraak worden gemaakt voor wat later op 
de dag. Doordat er vanuit Volvo’s logistiek Distributie 
Centrum twee keer per dag onderdelen worden 
aangeleverd – Volvo werkt met 20.000 onderdeel-
nummers, dus u kunt zich voorstellen dat die niet 
allemaal op voorraad kunnen liggen in het Bangarage 
magazijn – kan er ook een afspraak gemaakt worden 
om de auto bijvoorbeeld om 10.00 uur te brengen 
waarbij deze normaliter op dezelfde dag weer gereed 
staat. 

werkplaaTs zorgeloze moBiliTeiT



kennismaken?
Op Tweede Pinksterdag houden we een bijzondere 
show met natuurlijk het complete Volvoprogramma alle 
‘bijtellingsvriendelijke’ 2015-modellen en de zeer aan-
trekkelijke Edition-uitvoeringen van de V70 en XC0, 
bijzondere accessoire- en serviceaanbiedingen zoals 
een complete aircoservice voor E 49,- en nog veel 
meer.

U bent van harte welkom in een van onze vestigingen!

Bangarage & Tweede pinksTerdag

leasing
Iedere ondernemer doet het liefst zaken met personen 
of bedrijven die bekend zijn, waarin vertrouwen wordt 
gesteld. Een bedrijf waar men u bij naam kent. Daarom 
leasen ook steeds meer ondernemers hun auto(‘s) via 
Bangarage.
• Concurrerende tarieven; Met tientallen jaren 

ervaring op de zakelijke markt, kunnen we de 
restwaarde en onderhoudskosten van uw Volvo 
heel nauwkeurig inschatten. 

• Alle leasevormen mogelijk; Van full operational 
lease tot financial lease, en alles er tussenin. 

• Eén aanspreekpunt, één adres voor alles; 
De berijder hoeft niet meer naar de glasspecialist 
voor ruitschade, naar de fitter voor banden 
enzovoort.

• Laag eigen risico bij schade;
• Vervangend vervoer bij onderhouds/reparatie tijd van 

meer dan 2 uur
• Multimerk; U kunt uw gehele wagenpark bij ons 

onderbrengen.
• Mogelijkheid tot overname na afloop leasetermijn
• Leasing van gebruikte auto’s 

zorgeloze moBiliTeiT

financiering
In samenwerking met Bovemij financiële Diensten 
kunnen wij u een autofinanciering aanbieden tegen 
concurrerende tarieven voor nieuwe en gebruikte 
auto’s. U hoeft niet meer naar de bank, maar kan alles 
direct regelen bij uw Bangaragevestiging.

Verzekering
Bij uw Bangaragevestiging kunt u ook direct uw 
autoverzekering afsluiten, eventueel in combinatie met 
financiering. Dit heeft een aantal belangrijke voordelen:
• Concurrerende tarieven
• Rentevoordeel samen met een financiering
• Volvo-erkend schadeherstel bij uw eigen dealer.
• Bij diefstal/total loss binnen 1 tot 4 jaar na 

aanschaf (afhankelijk van uw polis) wordt de 
aanschafwaarde van uw auto volledig vergoed!

• Gratis vervangende auto tijdens de 
reparatieperiode

• Geen eigen risico bij schadeherstel
• Geen opzegtermijn
• Accessoires tot 2.500,- gratis meeverzekerd. 

Volvo is meer dan een unieke en comfortabele auto met klasse. Ook rondom uw 
Volvo moet sprake zijn van betrouwbaarheid en veiligheid. Bij Bangarage vindt u 
de juiste lease-, financierings- en verzekeringsproducten. Het telefoonnummer 
van Bangarage is het enige dat u nodig heeft om van alle kopzorgen over uw 
auto of wagenpark af te zijn.



VOlVO ERKEND SCHADEHERSTEl BIJ AUTOSCHADE DRENTH 
Autoschade Drenth is al vele jaren een begrip in en om Amsterdam. Uiteraard is Autoschade Drenth FOCWA-gecertificeerd en erkend door alle 
verzekeraars. Dus ongeacht het merk is Autoschade Drenth uw garantie voor vakwerk. Al een aantal jaren is Autoschade Drenth trots 
onderdeel van Bangarage. Hoewel alle merken ons even lief zijn, hebben we dus wel een speciaal plekje voor Volvo.

Autoschade Drenth is dan ook Volvo Erkend Schadeherstelbedrijf en voldoet volledig aan de eisen die vandaag de dag aan een 
schadeherstelbedrijf worden gesteld. Een team van zeer bekwame medewerkers neemt u graag alle zorg uit handen. Uw mobiliteit is 
onze zorg en dus staat er vanaf het moment dat u uw auto ter reparatie aanbiedt een vervangende auto voor u klaar. De door Volvo 
opgeleide specialisten kennen uw Volvo en al zijn specificaties tot in elk detail. Zij werken uitsluitend met de originele Volvo-
onderdelen, de originele montagematerialen en exact volgens de Volvo-voorschriften. Uw Volvo krijgt dan ook gegarandeerd zijn 
oorspronkelijke veiligheidsniveau terug. Bovendien krijgt u 4 jaar garantie op alle schadeherstelwerkzaamheden.

schadehersTel
Schade is altijd vervelend en komt ongelegen. Bij Autoschade Drenth beseffen we dat. Daarom bieden we u onze haal- en 
brengservice en desgewenst vervangend vervoer. Ondertussen zorgen wij ervoor dat uw auto weer zo snel als mogelijk de oude is. Met 
de beste autolakken, de modernste apparatuur, waaronder robots en natuurlijk uitsluitend gebruik van originele merkonderdelen. 
Heeft u autoschade? Bel ons op (020) 668 26 30 of vul het online schadeformulier in op www.autoschadedrenth.nl

glashersTel conform faBrieksVoorschrifT 
Een steentje, een poging tot inbraak… bij Autoschade Drenth zorgen we dat die ruit perfect gerepareerd en zo nodig vervangen wordt. 
Montage en verlijming exact conform de voorschriften van de fabriek van uw auto. Autoschade Drenth neemt geen enkel risico. Maar 
ook voor het wegwerken van dat kleine ‘pitje’ in de ruit bent u van harte welkom. Want vóór u het weet groeit dat pitje uit tot een 
hinderlijke scheur en moet misschien de hele ruit worden vervangen. Doorgaans dekt uw autoverzekering de schade!

sTrak-zonder-spuiTen
Tijdens het dagelijks gebruik krijgt uw auto geleidelijk allerlei kleine deuken en butsen. Dat winkelwagentje, die hagelbui, een venijnig 
paaltje, u kent het. Maar wel knap ontsierend én een lelijke waardevermindering van uw auto. Voor elke deuk zónder lakbeschadiging 
biedt Autoschade Drenth nu Smart repair! Met deze innovatieve techniek worden deuken zorgvuldig weggewerkt. Zonder schuren, 
zonder spuiten, zonder opvulling. We noemen deze unieke uitdeukbehandeling ook wel: strak-zonder-spuiten. Strak, dus als nieuw en 
bijzonder voordelig: al vanaf slechts € 50,- incl. btw. Waar wacht u nog op?

meerwaarde-Behandelingen
Onder conditionering verstaan wij het verfraaien, verduurzamen of personaliseren van uw auto. Op de volgende pagina ziet u een 
aantal van onze conditioneringsbehandelingen vermeld. Maar welke behandeling u ook kiest: uw auto wint altijd aan uitstraling én 
daarmee aan waarde. Bijvoorbeeld bij inruil. Maar doet u het niet om de financiële meerwaarde, doe het dan voor uw persoonlijke 
voldoening. Een fraaier ogende auto geeft altijd meer rijplezier.

de BesTe serVice Voor uw VolVo

Meer zicht, beter ogend

• Titan Wax behandeling
• Diepe glans van de lak langdurig te verzegelen
• Optimaal beschermd 
• Uw auto wordt grondig gepolijst 
• Oneffenheidjes worden weggewerkt 
• Een investering in duurzaamheid!

• Lak wordt grondig gereinigd
• Uitgebreide waxbehandeling 
• Interieurbekleding wordt weer vlekkeloos 
• Reinigings- en verduurzamingsbehandeling
• Geurtjes worden weggezuiverd
• Motorruimte wordt niet vergeten

 

Nieuwe auto € 250,-, gebruikte € 350,- incl. btw.

• Kunststof koplampkappen bepalen het “smoel” 
• bescherming van de lichtunit
• speciale Koplamprefreshment stralen uw 

kappen weer als nieuw
• Wij verwijderen de oude coating en brengen 

een nieuwe toplaag aan
• Kostenbesparend

Daarom vanaf slechts € 150,-.

Toch al vanaf slechts € 165,- Mooi voordelig!

Lak- en waardeverzegeling Total Makeover

Strak zonder spuiten
• Voor elke deuk zonder lakbeschadiging
• Zonder schuren, spuiten of opvulling
• Strak, dus als nieuw en bijzonder 

voordelig!

3 deukjes verwijderen, 2 betalen! 3=2
Aanbieding: 


