
Quick polish
Wassen: uw auto wordt grondig gewassen.

Wax: de lak wordt voorzien van een hoge kwaliteit wax.

Vinyl: de kunststof onderdelen van uw auto worden 

 behandeld met vinyl en zien er weer uit als nieuw.

Ramen: de ramen worden aan de buitenkant met een speciale

 reiniger grondig schoongemaakt.

Banden: de banden worden met behulp van vinyl weer

 diepzwart gemaakt.

Excellent polish
Deze behandeling is gelijk aan Quick polish. Daarnaast worden de 

ramen aan de binnenkant en het dashboard grondig gereinigd. Het 

interieur wordt tevens gestofzuigd.

Reinigen gehele interieur
Uw interieur weer als nieuw. Exclusief shamporellen en het 

verwijderen van hondenhaar (prijs wordt van te voren bepaald).

Pol�sten + Poetsen
De lak van uw auto wordt weer volledig glad en glanzend.

Showroom klaar
Wassen, polijsten, poetsen, interieur, dorpels, motor. Alles!

Lakverzegeling of Coating
De lak wordt voorzien van Waxguard of een Keramische coating.

Shamporellen bekleding
Diepreinigen van bekleding en het verwijderen van vlekken

en vieze geurtjes.

Ozon behandeling
Verwijderen van rooklucht en andere stinkende nare geurtjes.

(In combinatie met interieur reiniging duurt de behandeling 12 uur)

Camper /caravan wassen
In de wasbox wordt uw camper of caravan handmatig gewassen.

Aquapel Glascoating
6 maanden lang plezier van het beste zicht onder alle weers-

omstandigheden.

Sticker verw�deren
Stickers worden professioneel van uw auto verwijderd.

Quick polish

Excellent polish

Interieur reiniging

Polijsten + poetsen
Exclusief hars verwijderen = meerprijs

Showroomklaar

Ozon anti geur behandeling

Shamporellen

Aquapel glasbehandeling

Stickers verwijderen

Camper/caravan wassen

Waxguard nieuwe auto

Waxguard gebruikte auto

Koplamp revisie

€ 50 

€ 70 

€ 65

€ 140

€ 225

€ 35

€ 20 per stoel
€ 10 per zitvlak

€ 19,50

€ 20 per 15 min

€ 20 per half uur

€ 230 

€ 280

€ 25

Vanaf
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Vanaf

Vanaf

Vanaf

Vanaf

Vanaf

Vanaf

PRIJSLIJSTBEHANDELINGEN

PAKKETTEN
Wassen

Ramen

Zuigen

€25
Wassen

Spraywax

Ramen

€35
Wassen

Poetsen

Aquapel

€65vanaf vanaf vanaf

Alle prijzen worden van tevoren vastgesteld 



We werken in onze 

poetsafdeling op afspraak.

Kijk voor de actuele 

openingstijden op 

www.carwashhoorn.nl

Bij Carwash Hoorn wordt uw auto pas echt schoon. Onze jarenlange 

ervaring en hoge kwaliteit producten zorgen ervoor dat uw auto 

optimaal gereinigd wordt. Van poetsbeurt tot coating, bij ons bent u 

aan het juiste adres!

HET COMPLETE VERZORGINGSCENTRUM

VOOR UW AUTO

POETS PRIJSLIJST
W� zorgen goed voor uw auto!

Kleine Wijzend 3

1647 DT Berkhout

0229 - 220 007

info@carwashhoorn.nl

Keramische coating
Ma-Fra #Forever Young Ceramic Coating is een onzichtbare keramische 

coating die een solide beschermlaag vormt om de lak te wapenen tegen 

vervuiling zoals vogelpoep, insecten, strooizout, uv-straling en zure 

regen. Wij garanderen u de beste bescherming voor uw autolak dankzij 

onze jarenlange ervaring in lakbescherming en onderhoud. 

Het eindresultaat is mooier dan nieuw! U zult echt verbaasd staan hoe 

mooi uw auto erbij staat. Voor meer info, kijk op: www.carwashhoorn.nl.

 Deze behandeling vindt plaats in onze 
vestiging in Purmerend 

NIEUWE AUTO
vanaf

€400
GEBRUIKTE AUTO

vanaf

€600

By Ma-Fra


