
(PARKEER)DEUKJE
Eventuele 2e deuk tegelijk   €25,-

Maximale grootte twee euromunt
Met een speciale techniek en 
gereedschap wordt als het ware 
het deukje eruit gemasseerd. Deze 
techniek is alleen mogelijk als de 
lak niet beschadigd is.

ONDIEPE KRAS
Eventuele 2e kras tegelijk   €25,- 

Kras met een maximale lengte 
van  20 cm
Krasjes waarbij de lak niet bescha-
digd is, kunnen verwijderd worden 
door het gebruik van een speciale 
poetsmachine.

€ 75,- € 40,- DIEPE KRAS 

Kras met een maximale lengte 
van  20 cm
Indien de lak beschadigd is, wordt 
het beschadigde deel eerst hersteld 
en vervolgens voorzien van een 
nieuwe grond- en laklaag. Deze 
methodiek kan helaas niet toe-
gepast worden op zogenaamde 
liggende delen zoals een kofferbak-
deksel, een motorkap of een dak. 

DEUK

Deuk met maximale grootte van 
30 cm doorsnede
De deuk wordt eerst hersteld, 
daarna wordt er geschuurd en het 
geheel voorzien van een nieuwe 
grond- en laklaag. Deze methodiek 
kan helaas niet toegepast worden 
op zogenaamde liggende delen 
zoals een kofferbakdeksel, een 
motorkap of een dak. 

DEUK 

Deuk met maximale grootte van 
20 cm doorsnede
De deuk wordt eerst hersteld, 
daarna wordt er geschuurd en het 
geheel voorzien van een nieuwe 
grond- en laklaag. Deze methodiek 
kan helaas niet toegepast worden 
op zogenaamde liggende delen 
zoals een kofferbakdeksel, een 
motorkap of een dak. 

DEUK 

Deuk met maximale grootte van 
10 cm doorsnede
De deuk wordt eerst hersteld, 
daarna wordt er geschuurd en het 
geheel voorzien van een nieuwe 
grond- en laklaag. Deze methodiek 
kan helaas niet toegepast worden 
op zogenaamde liggende delen 
zoals een kofferbakdeksel, een 
motorkap of een dak. 

€ 175,-

€ 419,-€ 329,-

€ 219,-

BUMPERBESCHADIGING
KRAS

Kras met een maximale lengte 
van  20 cm 
Indien de lak beschadigd is, wordt 
het beschadigde deel eerst her-
steld en vervolgens voorzien van 
een nieuwe grond- en laklaag.

BUMPERBESCHADIGING
DEUKJE

Deuk met een maximale doorsnede 
van 5 cm
Bij een veelvoorkomende (kleine) 
schade op de hoek van de bumper, 
herstelllen we eerst de deuk 
en vervolgens wordt het geheel 
plaatselijk voorzien van een nieuwe 
grond- en laklaag. 

€ 175,- € 219,-

BUMPERBESCHADIGING
DEUK

Deuk met een maximale doorsnede 
van 15 cm
De deuk op de bumper wordt 
eerst hersteld, daarna wordt er 
geschuurd en het geheel voorzien 
van een nieuwe grond- en laklaag. 

BESCHADIGDE 
LICHTMETALEN VELG

 

Licht beschadigde velgen kunnen 
hersteld worden door deze opnieuw 
te spuiten met zogenaamde blanke 
lak. 

STER IN DE VOORRUIT
Eventuele 2e ster tegelijk   Gratis 

Maximale grootte twee euromunt
Een hinderlijke ster in uw voorruit 
repareren wij ter plaatse. Het 
eventuele 2e sterretje herstellen  
we altijd gratis.

€ 419,-  € 110,- VIER BESCHADIGDE 
LICHTMETALEN VELGEN

 

Licht beschadigde velgen kunnen 
hersteld worden door deze opnieuw 
te spuiten met zogenaamde blanke 
lak. 

 € 400,-€ 60,-

HERSTELT KLEINE AUTOSCHADES BINNEN ÉÉN DAG

Zernikeweg 10
3241 MG Middelharnis
T (0187) 487 219
bosmanschadeherstel.nl
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