
VEHICLE ACCESSORY SERVICE TEAM

Uw specialist voor accessoires en montage in uw 
werkplaats. Wij kunnen zijn droom verwezenlijken.

Reken op ons!

Wij maken het makkelijk voor u!

Bestel de accessoires voor uw klant en wij komen ter plaatse en zorgen voor de montage 
zonder dat u uw techniekers van hun werk moet houden.

Eenvoudig – snel – betrouwbaar!

Vraag vandaag nog uw bestelformulier!

Zorg voor een grotere klantentevredenheid. 
Realiseer de verwachtingen van uw klant en lever hem een 
klant-en-klaar voertuig af.

Eenvoudig – snel – betrouwbaar!

Wij beschikken over een verkoopdienst en after sales 
service voor een uitgebreide keuze van producten 
voor uw lichte bedrijfsvoertuigen.

Neem contact op:   

Tel: 0416-533 473 / Email: Nederland@v-a-s-t.eu

V-A-S-T Nederland BV,Vijzelweg 13 A, 5145 NK Waalwijk, Nederland          

Tel: 0416-533 473  Fax: 0842-104 692  Mobiel: 06 -83 70 94 93    nederland@v-a-s-t.eu / www.v-a-s-t.eu
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Laat deze kans niet liggen 
en realiseer extra marge 
op uw verkopen. 

Een win-win situatie 
voor iedereen!
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Wij beschikken over een verkoopdienst en after sales service voor een 
uitgebreide keuze van producten voor uw lichte bedrijfsvoertuigen.
Nous offrons un service de vente et après-vente pour une gamme 
étendue d’accessoires pour tous les véhicules utilitaires.

Bestel de accessoires voor uw klant en wij komen ter plaatse en zorgen voor 
de montage zonder dat u uw techniekers van hun werk moet houden.
Vraag vandaag nog uw bestelformulier!

Commandez tout simplement les accessoires pour votre client. Nous venons 
et les installons sur place, en évitant une charge  supplémentaire 
de vos techniciens.
Demandez les formulaires de commande maintenant!

Zorg voor een grotere klantentevredenheid. Realiseer de verwachtingen van uw 
klant en lever hem een klant-en-klaar voertuig af. Laat deze kans niet 
liggen en realiseer extra marge op uw verkopen. Een win-win situatie 
voor iedereen!

Vous accomplissez un haut niveau de satisfaction du client. Parce 
que  ses  rêves deviennent réalité et par un seul achat il reçoit 
un véhicule tout  équipé. Nous offrons un service de vente et 
après-vente  pour une gamme étendue d’accessoires pour tous les 
véhicules utilitaires.

Wij zoeken samen met u naar de beste oplossing voor uw klanten.
Een uitgebreid assortiment van toebehoren voor bedrijfswagens is 
beschikbaar samen met de V-A-S-T montageservice ter plaatse!

Neem vandaag nog contact op.

Opstaptreden 
Zij- en achterzijde 
zorgen voor een 
ergonomische en 
veilige toegang in 
het voertuig

Oprijrampen aangepast 
aan uw specifi eke 
behoeften

Veiligheidssloten als preventie- 
& bescherming tegen diefstal

Beschermingsroosters                                      
voor de ruiten

Binnenkant: laadvloeren, zijpanelen en 
wielkastbeschermingen behouden de 
restwaarde van uw voertuig.

Daarnaast is er een uitgebreide keuze 
van ladingsbevestigingen beschikbaar

Rondom bescherming:  
Sidebars, 
Achterbars, 
Pushbars

Buizenkokers, ladders, bevestigingen 
voor ladders,enz. Steeds de beste 
en veiligste toebehoren

Imperialen, beschikbaar in 
staal en aluminium, met een 
uitgebreid assortiment 
van toebehoren.
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rs, ladders, bevestigingen 
s,enz. Steeds de beste 
toebehoren
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6
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Eenvoudig - snel - betrouwbaar!
Simple - rapide - fiable!

 Uw specialist voor accessoires en
montage in uw werkplaats.

 Nous sommes votre partenaire
pour les accessoires et les installations sur place.
Aucun souci!

Reken op ons!


