
Met de bonnen hiernaast profiteert u bovendien van 
aantrekkelijke korting op de twee meest uitgebreide 
programma’s. Altijd voordelig wassen? Kies dan voor
de waspas! Daarmee ontvangt u altijd tot 15% korting,
bovendien heeft u geen cash of pin nodig want u
betaalt met uw wassaldo. En wanneer u in september
minimaal €50 op uw waspas zet, ontvangt u 25% extra
tegoed van ons!

Remco van Ceylon, 
vestigingsmanager de wasstraat

✁

✁

Het hele jaar door voordelig wassen? 
Vraag de waspas aan bij een van onze medewerkers. 

Tegen inlevering van deze bon. Looptijd actie: 01-09-’19
t/m 30-09-’19. Niet geldig i.c.m. andere acties.

Intensief DeLuxe
programma 
Voorwassen, wassen, velgen, wax,
polish wax, bodem, stofzuigen, 
banden zwart, drogen, rain tecs

Intensief
programma 
Voorwassen, wassen, velgen,
wax, polish wax, bodem,
stofzuigen, drogen

9.95
16.00

Tegen inlevering van deze bon. Looptijd actie: 01-09-’19
t/m 30-09-’19. Niet geldig i.c.m. andere acties.

8.95
13.00

✁

Je auto weer spik en span na de vakantie!

Vacature
Wij zoeken een:

Medewerker 
Wasstraat 

Interesse? check dan:
maasautogroep.nl/vacatures

(oproep)

✁

Nu tijdelijk 25% extra
wastegoed
Wanneer u uw waspas met minimaal
€50,-  opwaardeert ontvangt u nu
25% extra wastegoed

Tegen inlevering van deze bon. Looptijd actie: 01-09-’19
t/m 30-09-’19. Niet geldig i.c.m. andere acties.

Wellicht bent u afgelopen periode met uw auto op vakantie geweest, maar nu 
u weer thuis bent zal het u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat uw auto het
zwaar te verduren heeft gehad tijdens uw vakantie. Hitte, regen, insecten en
zand zijn namelijk geen optimale condities voor uw auto. Het zand begint
bijvoorbeeld te schuren bij de bewegende delen, zoals de stootlijsten en bumper. 
En dat veroorzaakt krassen en schaafplekken in de lak. In het ergste geval
veroorzaakt dit zelfs roest.

Kom daarom langs bij De Wasstraat Gouda, wij spuiten uw auto altijd met de 
hand af voor u één van onze programma’s kiest, zo ontstaan er geen krassen
door het zand op uw auto!

Remco van Ceylon
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Onze voordelen
Schoongarantie
We garanderen dat jouw auto altijd
schoon wordt. Niet tevreden? Nog een keer!

Altijd overdekt en gratis
Krachtig stofzuigen, banden oppompen
en interieur schoonblazen.

7 dagen per week open
Ma, di, wo, do, vr, za: 8-18 uur.
Zo: 10-18 uur.

WACHTVERZACHTER

Onze Programma’s

De Wasstraat Gouda
Hanzeweg 1, 2803 MC Gouda
T:  088-0207750
E: info@dewasstraatgouda.nl
W: www.dewasstraatgouda.nl
Facebookpagina: De Wasstraat Gouda

Bodem wassen

2.50
Meer glans en extra bescherming.
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45.00VIP (alléén op afspraak): 
Je auto weer in showroomstaat terwijl je wacht:

3. Basis Plus

4. Basis
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1. Intensief DeLuxe

2. Intensief

16.00 13.00

13.00 11.00

10.00 9.00

8.50 8.00

Ma t/m vr 08:00-09:00 uur
17:00 uur - 18:00 uur waspastarief!

MetNormale
prijs

HAPPY 
HOUR!

Service met
een glimlach!


