Prijslijst Car Cleaning Geurts
Professionele car cleaning tegen betaalbare prijzen

Pakket A:
Middenklassers, 2 – 5 zitters

Interieur behandeling € 95,00
Exterieur behandeling € 95,00

Pakket B
MPV / SUV’s, 2-7 zitters

Beide behandelingen € 175,00
Interieur behandeling € 105,00
Exterieur behandeling € 105,00

Pakket C
Bedrijf / bestelwagen 2-7 zitters

Beide behandelingen € 195,00
Interieur behandeling € 95,00
Exterieur behandeling € 145,00

Car Cleaning Cadeau Cheque
Een origineel cadeau om te geven, maar
zeker om te krijgen.
Pakket VIP: € 125,00
MPV/SUV’s, 2-7 zitters € 145,00
Bedrijf/bestelwagen

€ 165,00

Pakket handwas: € 75,00
MPV/SUV’s, 2-7 zitters € 85,00
Bedrijf/bestelwagen € 105,00
Interieur behandeling:
 Ramen reinigen
 Interieur reinigen
 Dashboard reinigen
 Kofferbak reinigen
 Hygiënisch reinigen

Beide behandelingen € 235,00
Verras iemand met een professioneel
gereinigde auto.
Vraag ons naar de mogelijkheden.
 Auto hand wassen
 Auto droog zemen
 Velgen wassen
 Auto stofzuigen
 Lak in de was zetten
 Interieur opfrissen en verzorgen
 Ramen behandelen
 Auto hand wassen
 Auto droogzemen
 Lak in de was zetten
 Ramen behandelen
Exterieur behandeling:
 Motor ruimte reinigen + verzorgen
 Auto voorreinigen + wassen
 Velgen en banden reinigen + verzorgen
 Ramen en spiegels reinigen + verzorgen
 Rubbers, bumpers, kunststofdelen
reinigen + verzorgen
 Deurstijlen, sponningen reinigen +
verzorgen
 Lak cleanen / fijn polijsten / in de was
zetten

Bovenstaande prijzen gelden niet voor voertuigen met extreme vervuiling, hierover dienen vooraf afspraken
gemaakt te worden. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Loop gerust binnen of neem contact op via:

06-81130308
Zuiderpoort 12, 6101KA Echt/ info@carcleaninggeurts.nl / www.carcleaninggeurts.nl
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Lak verzegeling van Waxoyl: € 195,00
Door deze waxbehandeling verkrijgt uw auto een hoogglanzend, ondoordringbare en
transparante beschermlaag. De lak van uw auto wordt beschermd tegen negatieve
invloeden van buitenaf zoals modder, zand, luchtverontreiniging, pekel, zure regen en
schadelijke UV-straling. Waxoyl 100 Plus zorgt dus niet alleen voor een glasharde
verzegeling van de laklaag van uw auto, u bespaart ook aanzienlijk op uw
onderhoudskosten. Inclusief GRATIS poetspakket en garantie kaart.
Lak / Polijst behandeling grof: € 65,00
Indien in de lak diepere krassen bevat of verweerd cq verkleurd is, dient deze eerst gepolijst
te worden volgens een methode met water en een grof polijstmiddel. Standaard
polijstbehandeling met fijn polijstmiddel is hierna noodzakelijk.
Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met pakket A t/m C. Anders prijs in overleg.
Bekleding / stoffering diepstomen: prijs op afspraak.
Indien de bekleding ernstig vervuild is, hardnekkige vlekken bevat of niet fris meer ruikt, kan
deze na het reinigen ook nog eens een dieptereiniging ondergaan, waardoor vrijwel alle
vervuiling uit te bekleding word gehaald
Koplampen polijsten: vanaf prijs van € 45,00 per koplamp
Steeds vaker worden auto's afgekeurd bij een APK keuring op doffe koplampen.
Koplampvervanging kan bij moderne auto's het demonteren van frontdelen met zich
meebrengen, met de bijbehorende lange werkduur en hoge arbeidskosten. Door de
koplamp te polijsten is demontage niet nodig! Prijzen zijn afhankelijk van het type koplamp.
Stickers, reclame, hondenharen, lakverontreiniging verwijderen:
Voor deze specifieke werkzaamheden word een prijs op afspraak gemaakt.
Leen auto: € 35,00 per dag
Bij het maken van een afspraak moet worden aangegeven of behoefte is aan de leenauto.
De leenauto wordt afgeleverd met een volle tank benzine. De auto voor het inleveren weer
voltanken.
Eigen risico bij eventuele schade bedraagt € 500,- per gebeurtenis.
Verkeersovertredingen worden doorberekend.
Lever de auto schoon en netjes af, in de auto mag niet gerookt worden.
De eerste 100 kilometer zijn kostenvrij, daarna geldt een bedrag van € 0,19 per gereden
kilometer.
Zakelijke klanten:
Neem gerust contact met ons op, voor het maken van een vrijblijvende afspraak.
Bovenstaande prijzen gelden niet voor voertuigen met extreme vervuiling, hierover dienen vooraf afspraken
gemaakt te worden. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Loop gerust binnen of neem contact op via:

06-81130308
Zuiderpoort 12, 6101KA Echt/ info@carcleaninggeurts.nl / www.carcleaninggeurts.nl

