
VALLEI AUTO GROEP IS 
DE TROTSE WINNAAR



VOLKSWAGEN BEDRIJFSWAGENS  
MAATWERK BIJ VALLEI AUTO GROEP
Een bedrijfswagen vormt zowel het visitekaartje als het verlengstuk van uw bedrijf. 
Om hierin te voorzien is praktisch en degelijk maatwerk nodig. Als ondernemer weet u 
dat maatwerk leveren topsport is. Daarom ondersteunt Vallei Auto Groep u graag bij 
het maken van slimme keuzes. Zo wordt maatwerk ontworpen dat naadloos aansluit 
op de specifieke eisen die u stelt aan uw Volkswagen Bedrijfswagen.



“ Als trotse partner van Vallei Auto Groep kunnen wij uw 
Volkswagen Bedrijfswagen van alle gemakken voorzien.  
Van eenvoudige aanpassingen tot aan technisch hoog
staand maatwerk, zoals open laadbakken en volledig 
uitgeruste servicewagens. Alles is er op gericht om  
uw werkzaamheden in en rondom de bus efficiënter  
en gemakkelijker te maken.”

VETH AUTOMOTIVE

“ Een Volkswagen Bedrijfswageninrichting van Bott 
garandeert lichtgewicht, veilig en praktisch materiaal  
dat op uw specifieke wensen is afgestemd. Samen met 
Vallei Auto Groep als gecertificeerde inbouwpartner wordt 
degelijk maatwerk gegarandeerd en kunt u met een volle  
bus en zonder zorgen iedere dag veilig de weg op.”

BOTT NEDERLAND

WAT ZEGGEN
ONZE PARTNERS

samen sterk



MAATWERK
Maatwerk is vakwerk. Voor iedere branche biedt Vallei Auto Groep samen met haar partners  
de juiste maatwerkoplossingen voor het vervoer van uw kostbaarheden. Denk aan een op maat 
gemaakt chassis maar ook aan soepel lopende laden met veiligheidsstop of laadruimte
bescherming om schade aan uw bedrijfswagen te voorkomen. Wij kunnen met elk type  
en model uit de voeten. Ook voor onderhoud van het geheel kunt u terecht bij de experts  
van ons bedrijfswagencentrum.
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VOLKSWAGEN BEDRIJFSWAGENS
Vallei Auto Groep is de officiële Volkswagen Bedrijfswagens 
dealer in de Valleiregio met de juiste kennis en ervaring 
waar u van op aan kunt. We denken graag met u als 
ondernemer mee en begrijpen dat u zo kostenefficiënt 
mogelijk wil werken. Daarom bent u bij ons niet alleen op  
de juiste plek voor alle modellen, maar ook voor alle facetten 

die bij mobiliteit horen. Denk hierbij aan financiering,  
leasing, onderhoud en reparatie, schadeherstel,  
onderdelen en accessoires.

Bekijk de modellen en mogelijkheden op  
valleiautogroep.nl/vw-bedrijfswagens.
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Neem direct contact op en maak een afspraak met onze 
maatwerkspecialist René van de Pol via 06 31993629 of  
bereik ons op het algemene nummer: 0318 509 999.

Kijk ook voor meer inspiratie op valleiautogroep.nl/maatwerk

RENÉ VAN DE POL
Maatwerkspecialist Vallei Auto Groep

06 3199362906 31993629

rvandepol@valleiautogroep.nlrvandepol@valleiautogroep.nl

René van de PolRené van de Pol

ELK DETAIL TOT IN 
PERFECTIE UITGEDACHT




