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A U T O S C H A D E S E R V I C E &
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ASN Autoschade
Dévak Venlo is dé auto- en
truckschadespecialist in uw regio
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ASN AUTOSCHADE
DÉVAK VENLO

Blerick
Roermond

Dévak is een specialist in schadeherstel van personenen bedrijfswagens, trucks, caravans, campers en brommobielen.

Rudolf Dieselweg 26a, 5928 RA Venlo
T. 077 - 324 01 43
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Wij zijn onderdeel van

U kunt bij ons ook terecht voor professionele oldtimer
restauratie en carrosseriebouw. Tevens beheersen wij
specialistische werkzaamheden zoals uitdeuken zonder
spuiten, dashboardreparatie, bekleding- en ruitreparatie.
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Een kleine beschadiging
aan uw auto?
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Bij Dévak kunt u ook terecht voor
cosmetisch schadeherstel

Smart repair: cosmetisch herstel
Bij Dévak kunt u ook terecht voor Smart repair: cosmetisch
schadeherstel. Smart repair is het snel en eenvoudig herstellen
van kleine cosmetische schade. Kleine krassen, deukjes en
beschadigingen. Met deze nieuwe manier van reparatie worden
deze kleine beschadigingen, snel en goedkoop hersteld.
In veel gevallen is het mogelijk om alleen plaatselijk dat plekje
te spuiten zonder gebruik te maken van een dure spuitcabine.
Dit scheelt aanzienlijk in arbeid en dus in tijd en kosten.

Wist u dat

wij samenwerken met alle verzekeringsmaatschappijen,
waardoor wij naast het schadeherstel ook de financiële
afhandeling volledig voor onze klanten regelen?

Smart repair is dé oplossing voor kleine tot middelgrote oppervlakkige autoschade! Heeft u een dergelijke schade? Neem snel
contact met ons op.

Wij zijn aangesloten bij:
module

AUTOSCHADE

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

VAN PERSONENWAGEN

ASN SCHADESERVICE DÉVAK VENLO

Alle voordelen op een rijtje
1

2

3

TOT VRACHTWAGEN
4

1. DÉVAK HOUDT U MOBIEL

3. HAAL- EN BRENGSERVICE

Als u de schade bij Dévak laat repareren, dan kan de verzekerde

Op het moment dat de verzekerde schade aan een auto

altijd rekenen op vervangend vervoer. Onze vloot van jonge

wil laten herstellen en het komt niet uit om met de auto bij

en betrouwbare personen- en bedrijfswagens staat altijd klaar.

ons langs te komen, biedt Dévak een haal- en brengservice.

Afhankelijk van de verzekering is dit vervangend vervoer in veel

Door deze service is het mogelijk om een auto, binnen regio

gevallen gratis. Terwijl aan de auto gewerkt wordt, blijft

Venlo, thuis of bijvoorbeeld op het werk te laten ophalen en/

de klant mobiel.

of wegbrengen. Wij beschikken over oprijwagens voor het
transporteren van één of meerdere voertuigen. Het halen en

2. SCHADEFORMULIER INVULSERVICE

brengen wordt in overleg met de verzekerde afgesproken.

Dévak helpt bij het invullen van het schadeformulier en

De haal- en brengservice van Dévak is er om het voor de

het verhalen van de schade. Op het moment dat er schade

verzekerde gemakkelijker te maken. Deze dienst wordt door

is ontstaan aan een auto dient er te allen tijde een schadefor-

ons in de meeste gevallen in combinatie met het inzetten

mulier ingevuld te worden. Goed invullen voorkomt problemen.

van vervangend vervoer kosteloos ingezet.

4. AFWIKKELING MET VERZEKERING
Schade aan een auto kan op veel manieren ontstaan. Een
ongeval, een verkeerde manoeuvre, steenslag of vernielzucht,
VOORDELEN VERZEKERDE

het zijn slechts enkele oorzaken van deuken, krassen en

• De verzekerde heeft bij ons geen standaard eigen risico.

andere beschadigingen. Op het moment dat een auto volledig

• U krijgt in de meeste gevallen gratis vervangend vervoer.

casco is verzekerd, kan de schade altijd volledig afgewikkeld

• Schadeherstel van hoogwaardige kwaliteit.

worden met de eigen verzekering. Maar ook als de auto alleen

• Onze werkwijze is servicegericht en klantvriendelijk.
• Haal- en brengservice.
• Naast regulier vervangend vervoer beschikken we ook over
voertuigen met dubbele bediening (rijlesvoertuig), hybride en
hogere segment auto’s.
• De betalingen worden via de verzekering geregeld.

VOORDELEN INTERMEDIAIR
• Wij reageren snel op elke schademelding.
• U kunt uw klant het voordeel bieden van ‘geen eigen risico’.
• Wij maken gebruik van ‘PortoView’. Een online communicatie

Dévak is dé specialist in het
complete traject van schadeherstel

WA verzekerd is helpen wij graag. Dévak is aangesloten bij de
ASN Groep en wordt erkend als reparateur door alle grote
verzekeringsmaatschappijen. Tijdens de reparatie kan de verzekerde rekenen op vervangend vervoer zodat hij gedurende

Tevreden klanten

8,8

Uit een onafhankelijk onderzoek naar klantenervaringen
komt Dévak zeer goed uit de bus met een bovengemiddelde
score van 8,8 uit 10, op basis van 75 beoordelingen op
autoschadeherstel.tevreden.nl

Enkele reviews van klanten:
“Lexus dealer Louwman in Eindhoven heeft ervoor zorggedragen
dat het repareren van de hagelschade heeft plaatsgevonden
bij ASN Dévak in Venlo. Het herstel is naar mijn mening goed
en vakkundig ten uitvoer gebracht.”

Naast auto’s en kleine bussen, heeft Dévak
alles in huis om ook schades aan trucks vakkundig en efficiënt op te lossen. Jarenlange
ervaring maakt Dévak een specialist óók op
dit gebied van schadeherstel.
SPUITWERK
Dévak beschikt over een speciale grote vrachtautospuitcabine.
Complete vrachtautocombinaties kunnen in de cabine onder
geconditioneerde omstandigheden worden gespoten. Wij
spuitenmet watergedragen lakken welke voldoen aan de

“Contact met schadeherstelbedrijf uitmuntend. Medewerkers
zeer vriendelijk en behulpzaam tekst en uitleg zeer duidelijk.
Afspraken zijn prima nagekomen.
Duidelijk advies , zeer correct bedrijf.”

strengste milieu-eisen en er wordt gebruik gemaakt van

“Contact is prima. Medewerkers zijn klantvriendelijk. Dat blijkt
o.a. uit het overnemen van de afrekening met de verzekering.
Ook was niet alleen de schade hersteld, maar de auto was
mooi gepoetst. Alle afspraken zijn nagekomen, en informatie en
advies waren duidelijk.”

CHASSISSCHADE

Meer reviews zijn te lezen op:
asngroep.tevreden.nl

en vakkundig weer kaarsrecht op de weg te krijgen.

HVLP-verfspuiten: de lak wordt zeer doelmatig gebruikt.
Dat is goed voor de kwaliteit van het spuitwerk én voor
het milieu.

Schades die een truck, trailer of bedrijfswagen in de meeste
gevallen onrijdbaar maken zijn chassisschades. Door grote
ervaring en expertise binnen ons team en de uitstekende
inrichting en werkwijze zijn we in staat een voertuig snel

HOOGWAARDIGE APPARATUUR

de reparatie mobiel blijft. Na de schadeherstelling zorgt Dévak

Voor het richten van bedrijfswagen en vrachtwagens zijn

voor een vlotte financiële afwikkeling van de schade inclusief

wij uitgerust met hoogwaardige apparatuur. Uniek zijn de

vier jaar garantie.

Wij werken samen met álle verzekeringsmaatschappijen,

richtfaciliteiten voor het herstellen van zware schades en

waaronder volgende maatschappijen:

faciliteiten voor het herstel van schades aan polyester.

MOBIEL RECLAMEBORD

platform waarmee u compleet inzicht heeft in elk schadegeval

Het wagenpark van een bedrijf is het visitekaartje op de weg.

waaronder foto’s, taxaties, doorlooptijd, calculatie en facturen.

Een beschadigde wagen geeft een slechte en vaak onverzorgde

• Haal- en brengservice.

indruk die het imago van een bedrijf negatief kan beïnvloeden.
Wij dragen zorg voor het wagenpark van dealers van o.a. de
merken Volvo, Peugeot, Kia, Suzuki, Mitsubishi, en Renault.

