Voordeel bij Markeur

Leden van de personeelsvereniging van het LUMC, Universiteit
Leiden & Stad Leiden kunnen rekenen op voordelen bij Markeur.

1. Motorhuis
Onze werkwijze
Bij Motorhuis geldt: afspraak is afspraak. We werken met vastgestelde prijzen voor standaard werkzaamheden,
zoals onderhoud en APK. Hierin zijn onderdelen en arbeidsloon volgens de fabrieksvoorschriften opgenomen.
Daarmee is het risico op onnodig of te vroeg vervangen onderdelen uitgesloten. Bovendien zijn kosten vooraf
helder en transparant.
Voordelen van Motorhuis
 Motorhuis heeft 18 servicelocaties in Noord- en Zuid-Holland en nog eens 2 in de regio Nijmegen. U
heeft dus volop keuze uit locaties om de auto te laten onderhouden of repareren, met altijd dezelfde
afgesproken condities.
 Al het onderhoud voeren wij uit volgens de fabrieksvoorschriften. Uw (fabrieks)garantie blijft daarmee
gewaarborgd.
 Alle merken voertuigen kunnen bij Motorhuis worden onderhouden en gerepareerd.
 Onze monteurs zijn vakkundig opgeleid en beschikken over een ruime werkervaring. Daardoor zijn zij
in staat storingen snel en adequaat te lokaliseren en herstellen.
 Onze bedrijfswagen monteurs hebben specifieke opleidingen gevolg en beschikken over een ruime
werkervaring.
 Tijdens het onderhoud controleren wij kosteloos de software op noodzakelijke updates. Hiermee
voorkomen we onnodig uitvallen en worden elektronische storingen snel opgelost*1.

Terugroepacties worden bij elk werkplaatsbezoek gecontroleerd en direct uitgevoerd. Hiermee is de
inzetbaarheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van uw auto geborgd.
Aanbiedingen
• APK voor € 29,• APK GRATIS in combinatie met onderhoud (u betaalt alleen de afmeldkosten)
• Voordeel service €139,- (€149,-incl. APK en afmeldkosten)
o

•
•
•
•

De Voordeel Service van Motorhuis is betaalbaar onderhoud met behoud van kwaliteit en zekerheid. Specifiek voor
auto’s ouder dan 5 jaar. Voordeel Service is een uitgebreide controle op de 15 meest essentiële auto-onderdelen
gecombineerd met het bijvullen van diverse vloeistoffen en het verversen van motorolie.

10% Korting op onderhoudsbeurt en reparatie + uw auto wordt gratis gewassen
15% Korting op aanschaf onderdelen en accessoires*2
Gratis 10-puntencheck*3
Gratis lakverzegeling met Waxoyl behandeling bij aanschaf van een nieuwe- of gebruikte auto

*1 Navigatie is hiervan uitgesloten
*2 Niet in combinatie met andere aanbiedingen voor accessoires
*3 Controle c.q. bijvullen alle vloeistoffen, verlichting, bandenspanning e.d. (materialen worden wel in rekening gebracht)

Kijk voor een actueel overzicht van onze vestigingen en aanbiedingen op www.motorhuis.nl

U dient te allen tijde en vooraf uw ledenpas te laten zien om in aanmerking te komen voor deze voordelen.
Laatste mutatie datum: 13 juni 2014
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2. Autoschadehuis
Autoschadehuis is een universeel schadeherstelbedrijf (reparaties aan alle merken) met 9 vestigingen in de
Randstad. Professioneel schadeherstel zonder zorgen!
Voor Casco-verzekerden:
•

•


Rechtstreeks verrekenen met uw verzekeraar
Gratis leenauto tijdens herstel
Gebruik van originele onderdelen
Vier jaar garantie

Extra service voor Casco-verzekerden:






In- en uitwendig reinigen van uw auto
Hulp bij invullen van uw schadeformulier
Haal- en brengservice
Op verzoek gratis bijwerken van kleine overige beschadigingen in nabijheid van hoofdschade
Veiligheidscheck: (Bandenspanning; Oliepeil; Koelvloeistof en Ruitensproeier controle)

Extra service voor WA-verzekerden:




Gebruik kunnen maken van het WA schadeserviceproject (betalingsregeling bij niet verhaalbare
schade)
In- en uitwendig reinigen van de auto
Indien gewenst reparatie met origineel gelijkwaardige onderdelen (Matching Quality)

Extra aanbiedingen voor leden van uw Personeelsvereniging:




Voorjaarsreiniging van 1 maart tot en met 30 april: Binnen en buiten reinigen en buitenzijde in de was:
€ 25,-Uw lak winterklaar maken van 1 oktober tot en met 30 november: Buitenzijde reinigen en in de
beschermende was zetten: € 50,-Hele jaar door een Airco Check incl. bijvullen en controle op dichtheid: € 50,Kijk voor een actueel overzicht van onze vestigingen en aanbiedingen op www.autoschadehuis.nl

U dient te allen tijde en vooraf uw ledenpas te laten zien om in aanmerking te komen voor deze voordelen.
Laatste mutatie datum: 13 juni 2014
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3. Multirent

Multirent is een moderne autoverhuurder die met meerdere vestigingen sterk is vertegenwoordigd in de
Randstad.
Als flexibele mobiliteitspartner zoeken wij voor zowel zakelijke en particuliere klanten de best passende
mobiliteitsoplossing. Of u nu voor een dag, voor een week of voor een aantal maanden vervoer nodig heeft.
Consumenten én bedrijven kiezen steeds vaker voor tijdelijk en flexibel vervoer. Om het aanbod aan
vervoersmiddelen compleet te maken, biedt Multirent sinds kort ook elektrische scooters aan in een aantal
grote steden.

Ontvang exclusieve korting oplopend tot 15%
Voorwaarden actie:









Korting is alleen mogelijk als het voertuig van tevoren gereserveerd wordt. U dient te melden
dat u gebruik wenst te maken van de ‘PV-regeling’.
U ontvangt 15% korting op doordeweekse dagen.
In het weekend profiteert u bij personenauto’s van de aanbieding: 2 dagen huren, 1 dag betalen. Hier
bovenop ontvangt u een extra korting van 5%!
In het weekend profiteert u bij bestelwagens van de speciale weekendtarieven. Over deze tarieven
krijgt u een korting van 5%!
Niet geldig voor P-categorie (=personenvervoer en rolstoelvervoer)
Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen/acties, kijk voor acties op www.multirent.nl
Korting geldt voor maximaal 21 huurdagen per kalendermaand
De algemene verhuurvoorwaarden van Multirent zijn van toepassing alsmede de algemene
voorwaarden van de afdeling verhuurbedrijven van de BOVAG.

Voor meer informatie of het maken van een reservering kunt u terecht op onze website: www.multirent.nl,
telefonisch op 088 – 088 05 00 of via e-mail: leiden@multirent.nl.
Kijk voor een actueel overzicht van onze vestigingen en aanbiedingen op www.multirent.nl

U dient te allen tijde en vooraf uw ledenpas te laten zien om in aanmerking te komen voor deze voordelen.
Laatste mutatie datum: 13 juni 2014
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