
DOSSIER TER VERANTWOORDING 

Verzekeraars stellen het verplicht dat u in woord en beeld verantwoording aflegt over 

alle werkzaamheden die u tijdens het schadeherstelproces uitvoert. Besteedt u het 

plaatwerk uit aan Autoschade Bleyenberg? Vanzelfsprekend zorgen we dan voor een 

volledige digitale documentatie voor uw schadehersteldossier. 

Deze documentatie bestaat uit:

• Digitale voorafmeting met analyse en rapportage

• Fotoreportage van de schade en de herstelwerkzaamheden

• Digitale nameting met rapportage

• Nauwkeurige urenverantwoording

Samenwerking bespreken 

of afspraak maken?

Nieuwsgierig waar we onze 

krachten kunnen bundelen? 

Kom eens kijken in Hapert of  

bel om te informeren naar een 

mogelijke samenwerking. 

Nijverheidsweg 9 info@autoschade-bleyenberg.nl
5527 AG Hapert www.autoschade-bleyenberg.nl
(0497) 38 59 08 Ma-Vr: 8.00-18.00u & Za: 9.00-13.00u

WAAR KUNT U OP REKENEN?

• Diagnose met meetrapport

• Richtwerk van carrosserie en/of chassis

• Vervangen van lasdelen van alle staal- en aluminiumsoorten

• Reparatie of lassen aluminium onderdelen 

• Hybride verbindingen

SAMEN IJZERSTERK 
IN PLAATWERK
Kies voor krachtenbundeling met

Autoschade Bleyenberg



VERKOOP GEEN ‘NEE’ 

Is plaatwerk de zwakke of  de ontbrekende schakel in uw schadeherstelbedrijf? 

Ontbreekt bijvoorbeeld een professionele richtbank? Of  beschikt u over onvoldoende 

capaciteit in mankracht? Zeg volmondig ‘Ja’ tegen krachtenbundeling met Autoschade 

Bleyenberg. Zo hoeft u geen ‘Nee’ te verkopen en geeft u een krachtige impuls aan de 

service en dienstverlening aan klanten. 

VOORKOM 
ZWAKKE SCHAKELS 
IN SCHADEHERSTEL
Een ketting is zo sterk als zijn zwakste schakel. 

Dat geldt ook voor de verschillende fases die een 

auto bij schadeherstel doorloopt. Soms ontbreekt 

de benodigde apparatuur of  expertise om een 

auto professioneel uit de kreukels te halen. Zo is 

plaatwerk een tijdrovende activiteit die om de juiste 

combinatie van ervaring en apparatuur vraagt. 

SPECIALIST IN RICHTEN 

Specifieke apparatuur en kennis is nodig om een carrosserie te richten. Daarom 

is onze plaatwerkerij uitgerust met een hypermodern digitaal meetsysteem en 

oprijbank met mallensysteem. Hiermee herstellen we zowel personenauto’s als 

lichte bedrijfswagens volgens de geldende fabrieksnormen.

SPECIALIST IN PLAATWERK

Met de modernste ponstangen, lasapparatuur en lijmsoorten voor hybride verbindingen, 

kunnen we elke aluminium- en staalsoort verbinden. Van Alfa Romeo tot Volvo, kleine 

of grote schade: ons schadeherstelteam gaat geen enkele uitdaging uit de weg.
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