AUTOWAS

Beste inwoner van Zandhoven en nabije omgeving,
Na lang wachten op de diverse en noodzakelijke milieu- en bouwvergunningen is nu het einde van de
werken in zicht. De nieuwe carwash is bijna een feit bij Van Laer in Zandhoven. Autowas den Heikant
wordt een feit !
Als nieuwe benaming voor onze carwash opteerden wij voor een vlaamse en streekgebonden benaming.
Wij hebben bewust voor deze naam gekozen om den Heikant terug op de kaart te zetten. Autowas
den Heikant wordt een volledig hoogtechnologisch waspark waar men ook terecht kan voor andere
voertuigen zoals bestelwagens, caravans, boten, aanhangwagens, ﬁetsen tot zelfs grasmaaiers. Iedereen
wast er volgens zijn budget en wensen !
Als extra service biedt Autowas den Heikant u de mogelijkheid om uw wagen zowel aan de binnenkant
als aan de buitenkant door ons te laten doen. Dit terwijl u bij een gratis kofﬁe de krant kan lezen in onze
daarvoor voorziene ruimte. Er is nog zoveel te vertellen maar dat zou u te lang aan het lezen houden.
U kan beter zelf komen kijken !
Op donderdag 17 december 2009, tussen 13u30 en 17u00 wordt u verwelkomd met een drankje en
een gratis welkomstgeschenk én u krijgt een rondleiding met de uitleg van wat er allemaal kan in ons
nieuwe bedrijf en vooral, uitleg over wat u niet ziet. Namelijk het ondergrondse bouwwerk met o.a.
een volledige waterzuiveringsinstallatie. Een klein idee van onze milieuzorg : tot 93 % van het water zal
hergebruikt worden zodat u, telkens uw auto gewassen wordt, meer voor het milieu doet dan wanneer u
thuis met de tuinslang uw wagen wast. Zo dragen we allemaal ons steentje bij aan het milieu.
Wij zouden heel graag iedereen ontvangen, maar de uitdaging om dat alles in goede banen te leiden
en vlot te laten verlopen vergt enige organisatie. Wij zouden het dan ook zeer waarderen dat u
onderstaande strook ingevuld bezorgd in het benzinestation Gulf Van Laer of via email uw bezoek
bevestigd : verhoeven.inge@live.be
Bent u op 17 december 2009 niet in de mogelijkheid tot bij ons te komen ? Geen probleem !
Op 18 december 2009 gaat Autowas den Heikant open en bij uw eerste bezoek zullen wij u met veel
plezier rondleiden.
Tot binnenkort.

Wij zullen aanwezig zijn op de bedrijfsvoorstelling van 17 dec 2009 rond _______ uur en dit met
______ personen. Te bezorgen Gulf benzinestation Van Laer of via email verhoeven.inge@live.be
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