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DE SPECIALIST VOOR
PROFESSIONELE WAGENPARKEN
Euromaster is Europa’s grootste bandenservice- en auto-onderhoudsbedrijf. Als
onderdeel van de Michelin-groep hebben wij alle benodigde kennis, ervaring en
materialen om uw professionele wagenpark in topconditie te houden. Euromaster
beschikt over:
• Meer dan 100 servicevestigingen in Nederland
• 2339 vestigingen in 17 Europese landen
• Meer dan 11.000 gekwalificeerde medewerkers, waarvan 750 in
Nederland

Zo weer onderweg met Euromaster
Onze vakkundige medewerkers maken het verschil. Bij Euromaster bent u altijd
verzekerd van eersteklas service. Wij begrijpen als geen ander dat u vooral wilt
blijven rijden. Als het om banden en onderhoud gaat, bent u met Euromaster zo weer
onderweg.
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Thuis in ieder wagenpark
Wij zijn gespecialiseerd in de productsegmenten: truck, landbouw, industrie, grondverzet
en zakelijke personen- en bestelwagens. Tot onze klantenkring behoren bedrijven
met één voertuig, maar ook grote transportondernemingen met meer dan duizend
voertuigen.
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Serviceconcepten
Om de mobiliteit van uw bedrijf te garanderen én te optimaliseren heeft Euromaster
verschillende serviceconcepten ontwikkeld, zoals:
• Fleet Inspection Tool (FIT), deze tool geeft u online inzage in de
bandenstatus van uw wagenpark
• Mobiele service voor voertuigonderhoud op locatie
• (Inter)nationale pechservice
• Installatie van voertuigvolgsystemen

Klanttevredenheid
Uw mobiliteit is onze zorg. Om dit te realiseren heeft Euromaster een uniek
klanttevredenheidsonderzoek laten ontwikkelen. Dankzij uw feedback zijn wij in staat
om onze persoonlijke service nog beter te maken.

UW TRUCK EN TRAILER IN GOEDE HANDEN
Als Europees marktleider op het gebied van bandenservice helpt Euromaster elke
dag duizenden trucks veilig de weg op. Met onze mobiele werkplaatsen verzorgen
wij inspecties en onderhoud aan vrachtwagenbanden op iedere gewenste locatie.
Daarnaast staat Euromaster altijd voor u klaar in het geval van bandenpech.
Aan trucks worden hoge en gecompliceerde eisen gesteld. Euromaster heeft de
expertise en materialen in huis om aan deze eisen te voldoen. Wij bieden de bandenen onderhoudsservice die aansluit bij uw wensen. Euromaster zorgt ervoor dat u kunt
blijven rijden.
Euromaster kan voor u als geen ander uw karkassenmanagement verzorgen. Registratie
van karkassen en beheer van nog te gebruiken banden, desgewenst online rapportage,
claimen van garanties, beoordelen van schades. Uw gedemonteerde banden en
karkassen krijgen bij ons de juiste aandacht, altijd transparant en overzichtelijk voor u.
Bij vragen kunt u contact op nemen met uw dichtstbijzijnde vestiging.
Zie pagina 27 voor een vestiging bij u in de buurt.
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Voordelen
herprofileren:
• Maximaal kilometer
rendement
• Brandstofbesparing
• Verbeterde grip
• Beter voor het
milieu

MICHELIN 4 Levens: Meer kilometers, Meer rendement.
1
2

Nieuw
Herprofileren

3
4

Herprofileren

100%
25% extra kilometers
100% extra kilometers
25% extra kilometers

150% extra kilometers
(bovenop het rendement van de nieuwe bedrijfswagenband)

Het sterke MICHELIN karkas maakt het mogelijk om op het einde van het bandenleven het loopvlak te vernieuwen. Een MICHELIN Remix vernieuwing
gebeurt volgens dezelfde fabricageprocédés en met dezelfde materialen als bij een nieuwe bedrijfswagenband waardoor de MICHELIN Remix band
dezelfde prestaties levert. Niet alleen draagt een vernieuwde band bij aan verlaging van de exploitatiekosten, ook bespaart vernieuwing grondstoffen
en dat levert een actieve bijdrage aan een beter milieu.
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Een persoonlijk
advies op maat
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LANDBOUW
Euromaster beschikt over een netwerk van specialistische
landbouwvestigingen. Wij geven u advies en verzorgen de service en
het onderhoud aan de banden van al uw landbouwvoertuigen; zoals
tractoren, kippers, mestvoertuigen, oogstmachines en overig rollend
materieel. Onze mensen komen langs op elke gewenste locatie, wanneer
u dat uitkomt. Euromaster staat garant voor een persoonlijke service.
Onze landbouwvestigingen zijn altijd bereikbaar in geval van
complicaties. Euromaster heeft standaard een grote hoeveelheid banden
op voorraad; zowel nieuw als gebruikt. Inruil van banden en wielen
behoort eveneens tot de mogelijkheden.
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INDUSTRIE IN ALLE
SOORTEN EN MATEN
Euromaster verzorgt bandenonderhoud en -reparatie voor industriële voertuigen in alle
soorten en maten. Naast de gebruikelijke heftrucks in alle uitvoeringen, ook voor de
speciale voertuigen, waaronder reach stackers en straddle carriers. Euromaster biedt
een landelijke dekking en is marktleider in onder meer de Rotterdamse haven. Onze
monteurs beschikken over de kennis en ervaring om alle typen banden op locatie te
monteren. In het geval van calamiteiten is Euromaster 24 uur per dag, 7 dagen per week
bereikbaar. Wij staan garant voor een uiterst snelle service en wij hebben altijd een zeer
compleet assortiment banden op voorraad.
Bij vragen kunt u contact op nemen met uw dichtstbijzijnde vestiging.
Zie pagina 27 voor een vestiging bij u in de buurt.

Wij staan
garant voor
een uiterst
snelle service,
overal en altijd
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WIJ KLAREN DE KLUS! EN GOED.
BANDEN & WIELEN
VOOR INTERN TRANSPORT

SOLIDEAL NEDERLAND B.V.
T +31 (0)30 - 280 20 40 - E verkoop@solideal.nl
www.solideal.nl - www.camoplastsolideal.com

BANDEN & WIELEN
VOOR BOUWMACHINES
(OOK RUBBERTRACKS)

Lowest Operating
Cost Solution

De toepassing met lage operationele kosten
EUROMASTER 9

GRONDVERZET
Op het terrein van grondverzet verzorgt Euromaster onderhoud en reparatie aan
de banden voor alle machines; van laadschoppen, graders, (knik)dumpers tot kranen
en ander materieel. Ons professionele team heeft kennis van grondverzet en de
toepassingsmogelijkheden van de machines. Wij verzorgen onze bandenservice op
iedere gewenste locatie.
Euromaster is dag en nacht bereikbaar. Wij bieden een landelijke dekking, waardoor wij
u snel van dienst kunnen zijn. Euromaster beschikt over een grote voorraad banden. Bij
onze experts kunt u altijd terecht voor helder en duidelijk bandenadvies voor elke soort
machine.
Bij vragen kunt u contact op nemen met uw dichtstbijzijnde vestiging.
Zie pagina 27 voor een vestiging bij u in de buurt.
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PERSONENEN BESTELWAGENS
Service
op elke
gewenste
locatie

Voor klein zakelijk vervoer verzorgt Euromaster onderhoud aan personenauto’s en kleine
bedrijfsvoertuigen. Zo vormen wij al jarenlang een betrouwbare partner van diverse grote
koeriersdiensten. Euromaster biedt bandenservice en voertuiguitlijning op locatie; waar
en wanneer u dat het beste uitkomt. We beschikken over drie mobiele uitlijnbussen en
15 bandenservicebussen die landelijk opereren. Hiermee wordt stilstand van uw auto’s tot
een minimum beperkt.
Voor service en onderhoud aan andere onderdelen van uw voertuigen kunt u terecht bij
een van onze servicevestigingen. Euromaster heeft een uitgebreid landelijk netwerk van
servicelocaties. Wij bieden verschillende pakketten voor groot en klein onderhoud aan uw
wagenpark. U kunt ook bij ons terecht voor apk-keuringen.
Bij vragen kunt u contact op nemen met uw dichtstbijzijnde vestiging.
Zie pagina 27 voor een vestiging bij u in de buurt.
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MICHELIN Agilis+

Een lange levensduur en kostenverlagend:
de oplossing voor uw bedrijfsactiviteiten.

Met de MICHELIN Agilis+ bespaart u tot 150 liter brandstof *
...en met MICHELIN Total Performance worden meerdere prestaties samengebracht
*
schatting van het gemiddelde brandstofverbruik gerealiseerd met de MICHELIN Agilis+ in vergelijking met zijn voorganger, voor een voertuig met dieselmotor, over een afstand van 70 000 km
op basis van rolweerstand testen van TÜV SÜD 2012 (in de afmeting 195/65 16 C 104/102/R).
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SERVICEAANBOD
Euromaster begrijpt
hoe belangrijk het
is dat u kunt blijven
rijden. Wij hebben
daarom een uitgebreid
serviceaanbod voor
al uw voertuigen.
Onze ervaring,
kennis en kunde
over de verschillende
services is dan ook
onbetwist. Van een
personenwagen tot
een reach stacker,
Euromaster is het adres
voor uw service.

Truck
Services

Services

Montage/demontage
Balanceren
Wisselen en draaien op velg/wiel
Bandreparatie
Band-/wielcombinatie aan/af voertuig
Wiel wisselen van positie op voertuig
Zomer-/winterwissel
Zomer-/winterbandenopslag
Bandinspectie
Spanningscontrole/-correctie
Warm vulcanisatie
Stikstofvulling banden
Velgrenovatie
Uitlijnen
Uitlijnen op locatie
Herprofileren
Ventielen (verlengventielen)
Karkasmanagement: registratie en
verwerking gedemonteerde banden
Service op locatie

Montage/demontage

Voertuiginspectie + pompen

Fleet Inspection Tool

Fleet Inspection Tool

14 EUROMASTER

Mobiliteit Premium

Balanceren stuuras
Balanceren alle assen
Wisselen en draaien op velg/wiel
Bandreparatie (incl. kleinmateriaal)
Warm vulcanisatie
Herprofileren
2 keer per jaar voertuiginspectie +
pompen

–

3 keer per jaar voertuiginspectie +
pompen
Ventielen (verlengventielen)
Pechservice nationaal
Pechservice internationaal

Pechservice nationaal
Pechservice internationaal

Mobiliteit Plus

–

= Optioneel

*

Bovenstaande pakketten kunnen worden uitgebreid aan de hand van uw wensen.

Landbouw

Personenwagens/
bestelwagens

Grondverzet

Services

Services

Services

Montage/demontage
Bandreparatie
Band-/wielcombinatie af/aan voertuig
Draaien op velg
Velgaanpassing/renovatie
Uitlijnen
Uitlijnen op locatie
Wisselen, draaien en monteren op velg
Watervulling
Inruil banden en wielen
Service op locatie

Montage/demontage
Bandreparatie
Band-/wielcombinatie af/aan voertuig
Draaien op velg
Velgaanpassing/-renovatie
Uitlijnen op locatie
Watervulling
Wisselen, draaien en monteren op velg
Inruil banden en wielen
Service op locatie

Bandeninspectie
Spanningscontrole
Montage/demontage
Balanceren
Bandenreparatie
Stikstofvulling banden
Zomer-/winterwissel
Zomer-/winterbandenopslag
Elektronische diagnose foutmeldingen
Olie bijvullen

Pechservice nationaal

Ruitensproeiervloeistof

Pechservice nationaal

Remmenservice
Uitlaten
Schokdempers
Accu's
APK
Olie verversen

Industrie

Uitlijnen
Airco
Verlichting vervangen/afstellen

Services

Ruitenwissers

Montage/demontage industrieband lucht
Montage/demontage volrubberband
Reparatie industrieband
Profileren industrieband
Band-/wielcombinatie aan/af voertuig
Ventielen
Wiel natrekken
Wiel + ringen spuiten industrie
Wiel + ringen magnetisch inspecteren industrie
Wiel + ringen stralen industrie
Op spanning brengen industrie/havenvoertuig banden
Karkasmanagement: registratie en verwerking
gedemonteerde banden
Service op locatie

Karkasmanagement registratie en
verwerking gedemonteerde banden
Onderhoudsbeurt
Mastercheck
Voertuiginspectie
Service op locatie
Auto privépas

Fleet Inspection Tool

Services

luchtbanden <24"

luchtbanden ≥24"

–

Montage/demontage industrieband lucht
Montage/demontage volrubberband

Volrubber

–

–

Band-/wielcombinatie aan/af voertuig

–

Ventiel
Wiel natrekken
Service op locatie
Wiel + ringen spuiten industrie

–

–

Wiel + ringen magnetisch inspecteren industrie

–

–

Wiel + ringen stralen industrie

–

–

Karkasmanagement: registratie en verwerking
gedemonteerde banden
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Voor een
maximaal
rendement

FLEET INSPECTION TOOL
Met de Fleet Inspection Tool (FIT) van Euromaster heeft u altijd een duidelijk en actueel
overzicht van de onderhoudsstaat van uw wagenpark. Bij iedere voertuiginspectie zorgt
Euromaster voor een digitale opslag van alle relevante data. Wanneer u gebruikmaakt
van FIT, kunt u bijvoorbeeld eenvoudig inzien wanneer een bepaald voertuig voor
het laatst is geïnspecteerd en wat de meest voorkomende problemen binnen uw
wagenpark zijn. U kunt gegevens bekijken van uw hele vloot, maar ook inzoomen per
voertuig of zelfs per band. Met een paar muisklikken roept u elk gewenst rapport op.
Met FIT haalt u maximaal rendement uit uw wagenpark.
Bij vragen kunt u contact op nemen met uw dichtstbijzijnde vestiging.
Zie pagina 27 voor een vestiging bij u in de buurt.
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Terug op de weg

Vernieuwing van Pneu Laurent

Laurent Reifen GmbH
Sachsenhausener Straße 29 a
D - 16515 Oranienburg
Tel. 0800 0220627
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Topkwaliteit uit Duitsland
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OVERAL EN ALTIJD
PECHSERVICE
De pechservice van Euromaster is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar in het
geval van bandgerelateerde pech. Euromaster beschikt over een uitgebreid netwerk van
vestigingen met vakkundige monteurs. Onze pechservice komt standaard met Europese
dekking. Wij garanderen de mobiliteit van onze klanten door heel Europa.
Bij Euromaster bent u altijd verzekerd van persoonlijke service. Niet alleen staan onze
monteurs altijd voor u klaar; ook op ons callcenter kunt u rekenen. Onze professionele
callcentermedewerkers leiden de monteurs snel naar u toe. Deze staan garant voor een
correcte nazorg.
Bij vragen kunt u contact op nemen met uw dichtstbijzijnde vestiging.
Zie pagina 27 voor een vestiging bij u in de buurt.

Mobiliteit
gegarandeerd
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Waar HULP centraal staat

¡ Al 50 jaar dé specialist in alarmcentrale
diensten
¡ Transportservice voor kleine en grote
wagenparken
¡ Chauffeursondersteuning buitenland, ook
medisch
¡ Pech en schadeservice voor leasebedrijven
en fleetowners
¡ Wereldwijd rechtstreeks met eigen
netwerk
¡ Bereikbaarheidsdiensten 24 uur per dag,
7 dagen per week.
¡ U belt altijd in het Nederlands, wij spreken
11 talen en kennen wereldwijd de weg.
Interesse in de mogelijkheden? Bel naar onze
sales afdeling: 0570 783020
Mail naar: info@vhd.nl
Of kijk op de website voor meer informatie:
www.vhd.nl
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MOBIELE SERVICE
Euromaster verzorgt bandenservice en voertuiguitlijning op iedere gewenste locatie.
Wanneer u kiest voor onze mobiele service, rijden onze bandenbussen en mobiele
uitlijners naar u toe wanneer u dat uitkomt.
Afwijkingen in de wielstanden van uw voertuigen heft u op door deze uit te laten lijnen.
Hierdoor verbetert het rendement van de banden en bespaart u brandstof. Euromaster
verzorgt de uitlijning van onder meer bestelbussen, trucks, touringcars, stadsbussen,
opleggers, aanhangwagens en landbouwvoertuigen.
Verspreid over Nederland beschikt Euromaster over een groot aantal mobiele
servicevoertuigen. Onze mobiele teams verzorgen preventieve controle, montage
en reparatie van uw banden. Seizoenswissel op locatie behoort eveneens tot de
mogelijkheden.
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People

Wie u ook vervoert,

wij brengen hen veilig ter bestemming.
Bestaat uw business in het vervoeren van de meest kostbare lading van allemaal
-mensen-, dan zijn veiligheid en comfort een absolute topprioriteit. Dat geldt ook
voor het ‘People’ gamma van Continental. Onze nieuwste banden “Generatie 3” zijn
speciaal ontwikkeld voor lijn- en tourbussen. Innovatieve bandentechnologieën
komen niet alleen u maar ook uw passagiers en uw rendabiliteit ten goede.
GeneratIOn 3. DrIven By yOur neeDs.
Meer informatie vindt u op
www.continental-truck-tires.com

Conti Coach Ha3

Conti CityPlus Ha3

Conti urban Ha3
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Wij leveren de kilometers.
U al de rest.

De nieuwe KMAX
gaat 35%* langer mee dan
zijn voorgangers en is alle seizoenen
inzetbaar.

www.goodyear.eu

ALL-SEASON

*

Ten opzichte van de RHS II en de RHD II+. Tests, uitgevoerd in samenwerking met verschillende Europese vloten onder toezicht van Goodyear met maat 315/80R22.5 tussen juli 2011 en juni 2013,
tonen aan dat de KMAX S en de KMAX D respectievelijk 30% en 35% meer kilometers leveren dan de Goodyear RHS II en RHD II+.
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VLOOTBEHEERSING
Bij Euromaster bent u aan het juiste adres voor voertuigbeheersingsoplossingen. De
installatie van de hardware wordt verzorgd door onze eigen deskundige monteurs en
indien gewenst ook op locatie.
Euromaster speelt voortdurend in op de laatste ontwikkelingen op het gebied van
vlootbeheersing. Met deze technologie is het mogelijk om continu op de hoogte te
blijven van de activiteit van uw bedrijfsvoertuigen. U heeft rechtstreekse toegang
tot informatie over de real-timelocatie van uw voertuigen; maar ook over
de snelheid, het aantal gereden kilometers en brandstofverbruik. Met
deze data kunt u uw wagenpark efficiënter inzetten.

EUROMASTER 23

24 EUROMASTER

UW MENING TELT!
Tevreden klanten: daar draait het om bij Euromaster. Om te evalueren hoe u onze
service ervaart, hebben wij een geavanceerd klanttevredenheidsonderzoek ontwikkeld.
De medewerker binnen uw bedrijf die gebruikmaakt van onze dienstverlening, krijgt
na afloop een vertrouwelijk mailtje waarin hij of zij de service van Euromaster kan
beoordelen.
Met uw feedback kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren.
Euromaster streeft altijd naar een optimale oplossing voor al haar klanten.
Vanzelfsprekend kunt u bij klachten of opmerkingen ook direct contact opnemen met
onze klantenservice.
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THEMA

Input tekst:
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Input beeld:

UW DICHTSTBIJZIJNDE VESTIGING
Alkmaar
Koelmalaan 342
1812 PS Alkmaar
072-5400144

Dordrecht
Nijverheidstraat 31
3316 AP Dordrecht
078-6142911

Helmond
Torenstraat 46
5701 SH Helmond
0492-525442

Oss
Gasstraat-Oost 11 K
5349 AH Oss
0412-690567

Veghel
Vanderlandelaan 1b
5466 RE Veghel
0413-363403

Almelo
Virulyweg 35
7602 RG Almelo
0546-864064

Drachten
De Hemmen 9a
9206 AG Drachten
0512-515577

Hoogeveen
Griendtsveenweg 2
7901 EA Hoogeveen
0528-264645

Oude Tonge
Stationsweg 2
3255 BL Oude Tonge
0187-641114

Venlo
De Sondert 8
5928 RV Venlo
077-4779900

Alphen a/d Rijn
Kalkovenweg 60
2401 LK Alphen a/d Rijn
0172-421400

Eindhoven
Croy 15a
5653 LC Eindhoven
040-2410237

Hoorn
Protonweg 12
1627 LD Hoorn
0229-211085

Raalte
Heesweg 9
8102 HJ Raalte
0572-357971

Waalwijk
Vijzelweg 4a
5145 NK Waalwijk
0416-335029

Amsterdam
Bornhout 11
1046 BE Amsterdam
020-3344808

Elst
Industrieweg Oost 2a
6662 NE Elst
0481-372102

Kampen
Haatlanderdijk 18
8263 AR Kampen
038-3315455

Rijssen
Nijverheidsstraat 23
7461 AD Rijssen
0548-513935

Weert
Edisonlaan 29
6003 DB Weert
0495-533958

Apeldoorn
Antillen 1
7333 PE Apeldoorn
055-5333710

Emmeloord
Gildenweg 27
8304 BD Emmeloord
0527-613043

Leeuwarden
Jupiterweg 2
8938 AE Leeuwarden
058-2883700

Roermond
Mijnheerkensweg 3
6041 TA Roermond
0475-330460

Woerden
Pompmolenlaan 33
3447 GK Woerden
0348-431717

Assen
Industrieweg 21
9402 NP Assen
0592-343549

Emmen
Roald Amundsenstraat 1
7825 AP Emmen
0591-377301

Lichtenvoorde
Albert Schweitzerstraat 11a
7131 PG Lichtenvoorde
0544-372772

Roosendaal
Borchwerf 16
4704 RG Roosendaal
0165-536519

Zaandam
Sluispolderweg 4g
1505 HK Zaandam
075-6123104

Barneveld
Harselaarseweg 6
3771 MB Barneveld
0342-417783

Enschede
H. ter Kuilestraat 167
7547 SK Enschede
053-4322605

Meppel
Industrieweg 22
7944 HS Meppel
0522-261564

Rotterdam
Driemanssteeweg 25
3084 CA Rotterdam
010-4933425

Zevenhuizen
Noordeinde 57
2761 BR Zevenhuizen
079-5933956

Bergen op Zoom
Marconilaan Noord 65
4614 HB Bergen op Zoom
0164-235879

Goes
Livingstoneweg 5
4462 GL Goes
0113-323796

Nieuwegein
Archimedesbaan 11
3439 ME Nieuwegein
030-6055008

Rotterdam
Driemanssteeweg 25
3084 CA Rotterdam
010-4933433

Zwolle
Bohemenstraat 7
8028 SB Zwolle
038-4655830

Beverwijk
Lijndenweg 21
1948 ND Beverwijk
0251-228169

Gorinchem
Galvaniweg 4
4207 HM Gorinchem
0183-622855

Nijkerk
Ambachtsstraat 25
3861 RH Nijkerk
033-4940990

Schiphol
Folkstoneweg 13
1118 LM Schiphol
020-4054555

Delfzijl
Rondeboslaan 28b
9936 BK Delfzijl
0596-614149

Groningen
Gideonweg 5a
9723 BM Groningen
050-3182182

Nijmegen
Hogelandseweg 84
6545 AB Nijmegen
024-3775800

Terneuzen
Informaticastraat 8
4538 BT Terneuzen
0115-694172

Den Helder
Bedrijfsweg 2
1785 AK Den Helder
0223-633621

Groningen
Damsterdiep 307
9713 EH Groningen
050-3129245

Nijmegen
Lindenhoutseweg 38a
6545 AJ Nijmegen
024-3771049

Tilburg
De Kroonstraat 42
5048 AP Tilburg
013-5426904

Deventer
Dortmundstraat 16
7418 BH Deventer
0570-607099

Harderwijk
Pascalstraat 2-4
3846 AM Harderwijk
0341-413784

Oldenzaal
Hanzepoort 4c
7575 DA Oldenzaal
0541-514142

Utrecht
Kernkade 36
3542 CH Utrecht
030-2410720

Doetinchem
Edisonstraat 58
7006 RE Doetinchem
0314-330746

Heerenveen
Wetterwille 2
8447 GC Heerenveen
0513-624140

Oosterhout
Havenweg 33
4905 AA Oosterhout
0162-426922

Veendam
De Zwaaikom 2a
9641 KV Veendam
0598-626888

Dokkum
Betterwird 36
9101 PB Dokkum
0519-292842

Heerhugowaard
Edisonstraat 6
1704 RL Heerhugowaard
072-5718066

Oostvoorne
De Pinnepot 27
3233 LP Oostvoorne
0181-484204

Veenendaal
Bobinestraat 51 hal A
3903 KE Veenendaal
0318-653036

Door uitbreiding en
veranderingen in ons
vestigingennetwerk kan
deze lijst wijzigen. Wij
verwijzen u voor het
meest actuele overzicht
naar onze website
www.euromaster.nl

Naast de genoemde vestigingen zijn er 30 extra
verkooppunten met een apk- en onderhoudsspecialiteit
voor personen- en bestelwagens.
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