
Prijslijst diverse werkzaamheden :  

 

APK keuring:  

Apk  benzine motoren incl. EOBD meting of 4 gas meting  €39,-  

Apk diesel  motoren incl. EOBD meting of roetmeting   €49,-  

Deeltjesmeting   dieselmotoren €14,50 (verplicht auto’s na 2011 vanaf 01-07-2022) 

*Apk in combinatie met grote onderhoudsbeurt gratis ( u betaald alleen afmeldkosten € 4.95 en 

eventuele deeltjesmeting ) 

Aankoop keuring : 

Bij een aankoopkeuring lopen we met u de gehele staat van de auto na op de hefbrug en lezen het 

voertuig voor u uit met eventueel een plan van aanpak.  Kostprijs vanaf €79,-  

Remvloeistof service :  

Remvloeistof verversen volgens norm eens per 2 jaar  €59,- incl. afvoer oude vloeistof. 

Airco onderhoud :  

Airco onderhoudsbeurt met koudemiddel R134A  €99,-  

Airco onderhoudsbeurt met koudemiddel 1234 YF €159,-  

Airco geurbehandeling  €30,- incl. btw 

Airco onderhoud Hybride of EV voertuigen prijs op aanvraag afhankelijk van type koudemiddel & 

oliesoort. 

Onderhoudsbeurten , Longlife 30.000km of vaste intervallen 15.000km 

Voor het verkrijgen van een offerte op maat voor een onderhoudsbeurt aan  uw auto is het 

belangrijk inzicht te krijgen in uw rijgedrag (het aantal km per jaar) maar ook het  modeljaar  en 

huidige kilometerstand van de auto. Aan de hand van uw kenteken/ chassisnummer 

(identificatienummer) combinatie kunnen wij zien welke filterdelen  of extra werkzaamheden , 

oliesoort etc. er nodig zijn  die behoren bij de kilometerstand op dat moment . 

 Wij werken altijd met vooraf afgesproken prijzen/offerte,  en we overleggen over eventuele 
onverwachte zaken die aan het licht zijn gekomen tijdens de inspectie van de auto. 

 Wij werken met vanuit de fabriek voorgeschreven vervangingsintervallen van bijvoorbeeld 
filters, bougies, versnellingsbak olie, airco onderhoud en remvloeistof. 

 Uw motorolie wordt ververst met kwalitatief hoogwaardige Castrol olie met de juiste 
fabrieksspecificatie voor uw auto en rijgedrag. 

 Wij maken uitsluitend gebruik van originele onderdelen. 

 Apk keuringen gratis bij groot onderhoud. *excl. afmeldkosten en fijnstofmeting 

 Vervangend vervoer tegen brandstofkosten. 



 

 

Panorama- /schuifdak smeren: 

Panorama- / schuifdak smeren en water afvoeren  schoonmaken €49,-  

DSG 6-7 olie vervangen : 

DSG 6 service (DQ250) €299,-  

DSG 7 service (DQ380/381/500) €325,-  

Distributieriem of ketting vervangen : 

Aan de hand van uw kenteken en chassisnummer, kunnen we voor u een offerte op maat maken 

voor het vervangen van uw distributieriem of ketting. 

Wij vervangen bij een riem standaard de waterpomp en de geribde riem (aandrijving dynamo) mee. 

Walnut Blasting  : 

Walnut Blasting (reinigen van inlaat traject) vanaf €449,-  *.afhankelijk van motorcode en model  

Waarom & wanneer is Walnut Blasting nodig :  

Direct ingespoten benzinemotoren krijgen last van carbon vorming (koolstofafzetting) in de 
inlaatkanalen, op de kleppen en injectoren. Dit komt omdat de injectoren niet  inspuiten voor de 
kleppen maar direct in de cilinderkamers. Daarnaast vormen de oliedampen door de carterventilatie 
een probleem. Ze slaan neer tegen de wanden van het inlaat traject. De veroorzaakte aanslag zorgt 
uiteindelijk voor een vernauwing, waardoor er problemen kunnen ontstaan.  

Verschillende klachten die hieruit voor kunnen komen zijn: 

 Schokken / inhouden bij  accelereren. 

 Motorstoringen (vooral milieu gerelateerd). 

 Verminderd motorvermogen. 

 Slecht stationair draaien. 
 

Het reinigingsproces kan uitgevoerd worden zonder de cilinderkop te demonteren. We reinigen de 
kanalen voor met een vloeistof,om daarna met walnoot granulaat te stralen met speciaal op maat 
gemaakte straalkelken .Daarnaast worden de injectoren direct ultrasoon gereinigd. Dit om een 
optimaal inspuitbeeld te creëren, wat een goede motorloop tot gevolg heeft en het 
brandstofverbruik zal doen verminderen. 

Deze reparatie neemt  gemiddeld één werkdag in beslag. Eventueel kunt u een vervangende auto 
reserveren tegen brandstofkosten. 

 

 



Inbouw accessoires : 

Steeds vaker bouwen wij naderhand originele accessoires in , bijvoorbeeld als de klant net niet de 

uitvoering  / occasion kon vinden met een achteruitrijcamera   , parkeersensoren , trekhaak 

,cruisecontrol of andere gewenste accessoires. 

Veel van deze producten kunnen wij in eigen huis installeren en coderen online met een originele 

volkswagen ODIS tester . 

Wij zijn inbouwpartner voor Autopar.nl waar u ook de actuele prijs kunt vinden voor uw voertuig en 

op de website kunt aangeven dat u het product gemonteerd wilt hebben in Grootegast. 

Vanzelfsprekend kunt u ook ons per mail een wensenlijst doen toekomen voor een offerte op maat. 

Verlaging voertuig : 

Wilt u uw voertuig verlagen doormiddel van bijvoorbeeld een verlagingset in de vorm alleen veren of 

een complete set met veerpoten, mail ons dan uw wensen en kenteken/chassisnummer combinatie 

zodat we voor u een offerte op maat kunnen maken met gebruik van de merken KW of Eibach. 

Vliegwiel & of  koppeling vervangen : 

Voor het vervangen van uw koppeling of inbouwcombinatie met vliegwiel vragen wij u het kenteken 

en chassisnummer te mailen om zo een offerte op maat te verkrijgen voor uw voertuig. 

Banden montage/opslag: 

U kunt bij ons uw winter/zomerbanden set opslaan incl. 2 maal wisselen per jaar voor €75,- 

Montage band op aluminium velg incl. nieuw ventiel , balanceren  en montage aan de auto €29.95 

Montage band op stalen velg incl. nieuw ventiel , balanceren en montage aan de auto €24.95 

Balanceren band op lichtmetalen velg €19.95 

Balanceren band op stalen velg €14.95 

Losse wissel zomer/winterbanden op velg  €35,-  

Diagnose : 

Diagnose aan voertuigen is meer dan alleen even de stekker er in en uitlezen , gezien de complexiteit 

van hedendaagse voertuigen en gebruik van apparatuur en toegang tot online diensten en toegang 

tot elektrische schema’s  vanuit de importeur .Wij werken met een intake van 30 minuten voor €50,- 

, maken dan met u een plan de campagne op hoe verder aan de hand van onze bevindingen tot dan 

toe . Daarna zijn de kosten €125,- per uur incl. gebruik van schema’s , apparatuur en online diensten . 

Overige dienstverlening prijs op aanvraag aan de hand van kenteken / chassisnummer. 

*NB : Prijzen o.v.b van inflatie of tussentijdse prijswijzigingen vanuit onze leveranciers , zet  en drukfouten. 

 



 


