PERSBERICHT
A&S Vancare viert 15-jarig jubileum met een ‘Open Deuren Dag’
A&S Vancare in Kolham bestaat 15 jaar. Op de
Dag van de Ondernemer, op vrijdag 16 november
2018 van 14.00-21.00 uur viert A&S Vancare dit
met een ‘Open Deuren Dag’. U bent van harte
uitgenodigd om A&S Vancare deze dag te
bezoeken.
A&S Vancare verkoopt bedrijfsauto’s op maat, rolstoelbussen op maat en is daarbij expert in
bedrijfswageninrichting. Een bijzonder bedrijf, want welk bedrijf verkoopt nou zowel rolstoelbussen,
dierenambulances, rouwtransportauto’s, schildersbussen als hoefsmid-auto’s op maat? Daarvan is er
maar één in Nederland: A&S Vancare in Kolham!
Bekijken en proberen
▪ Op vrijdag 16 november kunt u verschillende merken en types bedrijfsauto’s bekijken én proberen
(Ford, Nissan, Mercedes, Opel, Fiat, Toyota, MAN, Renault, Volkswagen, Iveco, Peugeot en Citroën).
▪ Er zijn demonstraties/presentaties van grote leveranciers als Modul-System bedrijfswageninrichting
en Rhino Products (dakdragers, imperialen en accessoires voor bedrijfsvoertuigen).
▪ A&S Vancare geeft informatie en advies over de beveiliging van uw bedrijfsauto, over signalering of
navigatiesystemen, over alle denkbare accessoires op of aan uw bedrijfsauto.
▪ Diverse klanten laten hun bedrijfsauto op maat graag aan u zien. Of het nu gaat om een bedrijfsauto
op maat voor de schilder, aannemer of servicemonteur, een dierenambulance of auto voor het
vervoer van honden, een rolstoelbus, rouwtransportauto of een hoefsmid-auto op maat:
A&S Vancare is van alle markten thuis!
Feest!
Jong en oud vermaakt zich deze dag met twee Formule 1-racesimulatoren (met kans op een mooie prijs
voor degene met de snelste tijd) of op het springkussen. Natuurlijk zorgt A&S Vancare voor een hapje en
drankje. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website (http://asvancare.nl/) of houd de
Facebookpagina (https://www.facebook.com/asvancare/) in de gaten!
Komt u ook langs?
Datum : vrijdag 16 november
Tijd : 14.00-21.00 uur
Plaats : A&S Vancare, A. Plesmanlaan 5 in Kolham
U bent van harte welkom!

