
tel 0299 646818 

Als u uw auto echt schoon 

wilt hebben, bent u bij ons 

op het juiste adres.  

Met onze jaren lange erva-

ring en de goede kwaliteit 

onderscheiden wij ons van 

andere poetsbedrijven en 

wasstraten. 

Tot ziens 

E e n  c om pl e e t  
ve r zor g i n gs c e n t r um  
vo or  uw  a u to  

Telefoon: (0299) 646818  / 06-48783166 

www. autocleanservice.nl 

E-mail: Carwash@quicknet.nl 

Maxwellstraat 16 

1446 TB  Purmerend 

 

 

Wij zorgen goed voor 

uw auto! 

Poets prijslijst 
 

 

WaxGuard is een uniek lakverzegelingsproduct 

voor uw auto. Het geeft een zichtbaar hogere en   

diepere glans aan de lak van uw auto. Daarnaast 

beschermt WaxGuard uw auto extreem goed te-

gen vuil en weersinvloeden dankzij de duurzame 

beschermlaag.   

  

WaxGuard is een product van Cartec. Al meer 

dan 25 jaar levert Cartec onderhoudsproducten 

voor auto’s aan de professionele autobranche.   

  

Koplamp Revisie 

Heeft u doffe koplampen?  

Wij maken ze weer als nieuw!  

Met onze speciale schuur-, poets– en polijstpads 

maken wij van uw doffe koplamp weer een mooie 

heldere koplamp! U komt gegarandeerd weer 

door de APK keuring. 

 

Waxguard 

 



Autopoetsen 
Quick polish:  

 Wassen:  Uw auto wordt grondig gewassen 

 Wax: Uw auto wordt ingesmeerd met een 

top wax. 

 Vinyl: Uw kunstof onderdelen worden be-

handeld met vinyl. Al het kunststof weer als 

nieuw!  

 Ramen: de buitenkant ramen worden met 

professionele glasreiniger schoongemaakt 

 Banden: Uw banden worden mbv vinyl weer 

diep zwart gemaakt.  

Excellent polish: 

Hetzelfde als Quick polish + extra uw dash-

board, binnenkant ramen en stofzuigen 

Reinigen gehele interieur:  

Uw interieur weer als nieuw. Exclusief 

shamporellen en verwijderen van honden-

haar.  

Polijsten + Poetsen: 

Het proces waardoor een uw lak weer glad 

en glanzend gemaakt wordt.  

Showroomklaar : 

Wassen, polijsten, poetsen, interi-

eur, dorpels, motor : ALLES! 

Waxguard:  

DUURZAME LAKBESCHERMING 

MET GARANTIE!! Z.O.Z. 

Telefoon: (0299) 646818  / 06-48783166 

www. autocleanservice.nl 

E-mail: Carwash@quicknet.nl 

Maxwellstraat 16 

1446 TB  Purmerend 

 

 

Au t o c l e a n s e r v i c e  Pu r m e r e n d  

Autopoetsen 
 

Shamporellen bekleding:  

Diepreinigen van bekleding, verwijderen van 

vlekken/vieze geurtjes. 

Ozon behandeling: 

Verwijderen van rooklucht, stinkende 

nare geurtjes. (duurt 12 uur in combina-

tie met interieur reiniging) 

Caravan/Camper wassen:  

In de wasbox wordt uw camper of cara-

van handmatig gewassen.  

Extreme Velgen reiniging: 

Heeft uw extreem vieze velgen? Dan 

kunnen wij uw velgen weer als nieuw 

maken!!  

Aquapel glasbehandeling: TOP!! 

Onder alle weersomstandigheden goed 

en helder zicht. Beter is er niet!! 

Sticker verwijderen :  

professioneel uw sticker van uw auto 

laten verwijderen  

Prijslijst 
                                                       4 persoons    > 4 persoons 

Eur 46,50 Eur 56,50 

   Eur 66,50 Eur 76,50 

     

  Eur 120,00 Eur 140,00 

  

 

  Eur 210,00  

 

Eur 230,00 

  

  Eur 10,00  

Quick polish 

Excelent polish 

Interieur reiniging: 
prijs wordt van de te voren 

afgesproken 

Polijsten + poetsen 

(Exclusief hars verwijderen= 

meerprijs 

Showroomklaar 

Velgenreiniging 

Shamporellen 

  Eur 19,50  

  Eur 15,=   

    

Per Stoel Eur 20,-  

Per zitvlak Eur 10,- 

Aquapel  

Stickers verwijderen   Eur 20,- per 15 min 

Extreme Velgen reiniging 

WAXGUARD nieuwe auto 

WAXGUARD gebruikte auto 

  Eur 200,- Eur 250,- 

  Eur 230,-  Eur 280,- 

Camper/Caravan wassen   Eur  17,50 per half uur 

  Vanaf  Eur 65,00 

Koplamp revisie   Vanaf  Eur 25,00 


