
Krasje of een deukje?  

Snel en onzichtbaar  

weggewerkt; kwaliteit  

gegarandeerd!

Lak- of autoschade? 
Uw schade is onze uitdaging.



WWelkom bij Autoschade herstelbedrijf Renders; hét adres voor al uw lak- en  

autoschade. Jarenlange ervaring vormt hier de basis voor gedegen vakmanschap. 

Renders levert een onnavolgbare kwaliteit die gelijk is aan het niveau van  

“af-fabriek producten”. “Uw schade wordt onze uitdaging; wij nemen al uw zorgen 

uit handen, zorgen voor de afhandeling met de verzekering en we nemen zelfs uw 

eigen risico van u over.” Het resultaat? Onzichtbare 

reparaties, minimale kosten en onbezorgde, tevreden 

klanten! 

Eigen risico? Ook voor u, 
de Renders “eigen risico - NO WAY garantie”

• U meldt uw schade en brengt ons uw auto;

 indien nodig of gewenst halen wij hem 

 natuurlijk ook voor u op

• Wij regelen eventueel vervangend vervoer  

• Wij nemen contact op met uw verzekerings- 

      maatschappij 

• Wij bespreken de schade met de schade-expert

• Uw eigen risico nemen wij van u over

• Uw schade wordt onzichtbaar gerepareerd

• Op de afgesproken datum staat uw auto voor  

      u klaar, zoals beloofd want afspraak is afspraak 

      bij Autoschade herstelbedrijf Renders

Unieke garantie

Ruud Renders;

“Wij geven geen   

 laagste prijs garantie!”  

“Waarom niet?  

Wij hebben gewoon 

de lààgste prijs,  

…  en de beste  

kwaliteit natuurlijk;  

da’s pas garantie!”

De Renders ‘U hoeft zelf 
niets te doen-werkwijze’:



Renders repareert alle merken auto’s en 

scooters voor zowel de zakelijke als de particu-

liere markt. Reparaties uitgevoerd met gebruik 

van de beste kwaliteitsonderdelen en hoog-

waardige lakken. “Elke schade is voor ons een 

nieuwe uitdaging. Vakkundig en onzichtbaar 

gerepareerd, en natuurlijk zonder kleurverschil 

weer strak in de lak, dat is de  no-nonsense 

kwaliteitsgarantie van Autoschade herstel-

bedrijf Renders.” 

Autoschadeherstel

Een kras, een deuk of een kleine beschadiging? 

Ook voor dit soort reparaties bent u bij het 

team van Renders aan het juiste adres. Vakkun-

dig, snel en natuurlijk onzichtbaar; een perfecte 

oplossing tegen vaak bijzonder lage kosten.  

“In de meeste gevallen wordt de verzekering 

niet eens ingeschakeld omdat uw eigen kosten 

maar een fractie zijn van het mogelijke verlies 

aan no-claimkorting. 

“Als enige in de regio staat het Renders-team voor u klaar, ook als het ú uitkomt! Natuurlijk 

zijn wij er voor u van maandag tot en met vrijdag, maar ook op dinsdag en donderdag- 

avond tot 21.30 uur én ’s zaterdags staan wij voor u klaar. Als gewaardeerde klant bent u 

bij ons aan het juiste adres om gebruik te maken van de professionaliteit van ons  

vakkundige team. U bent van harte welkom bij Autoschade herstelbedrijf Renders.”

Spotrepair Al vanaf 

€ 90,-

Wij zijn er voor u!

Een vervelend deukje of een irritant krasje?  Renders Restyle Solutions biedt de oplossing.

Uitdeuken en lakreparatie zonder spuiten of kloppen; snel en onzichtbaar gerepareerd,  

natuurlijk tegen minimale kosten! 



Autoschade Renders 

Industrieweg 18 

5627 BS Eindhoven 

T: +31 40 256 69 33

www.autoschaderenders.nl
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Waarom Autoschade herstelbedrijf Renders?

• De Renders ‘U hoeft zelf niets te doen-werkwijze’

• No-nonsense aanpak  

• Unieke Renders ‘eigen risico - NO WAY garantie’ 

• Laagste prijs/hoogste kwaliteit principe

• Ruime openingstijden: 6 dagen per week, ook ‘s avonds

• Renders Restyle Solutions




