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Milieuvriendelijke autorecycling
Van der Ven Auto’s koopt dagelijks schade- en 
recyclingauto’s in en demonteert deze volgens de 
hoogste milieunormen. Met recht een groen bedrijf.

Onze vakspecialisten strippen de wagens minutieus 
en slaan de (her)bruikbare onderdelen op in het 
magazijn. Vloeistoffen worden in tanks verzameld.
Wat vervolgens nog overblijft vindt zijn weg naar 
verwerking in recylingproducten.

Wij zijn u graag van dienst met onze gratis lande-
lijke ophaalservice. Het wagenpark is zo ingericht, 
dat echt élke auto op iedere gewenste locatie 
opgehaald kan worden. Wanneer het u uitkomt!

✔	 GRATIS landelijke 
ophaalservice

✔	 royale contante 
vergoeding

✔	 direct GRATIS RDW 
vrijwaringsbewijs

✔	 MILIEUVRIENDELIJKE 
DEMONTAGE

✔	 snelle afhandeling

✔	 marktleider auto-
recycling in Nederland

Contact
Via diverse wegen kunt u met Van der Ven Auto’s in contact 
komen. Naast de gebruikelijke kanalen, zijn we ook online actief.
U bepaalt uw eigen route.

(Bezoek)adres:
Van der Ven Auto’s B.V.
Ettenseweg 76
4706 PB  Roosendaal

Tel.: (0165) 55 92 30
Fax: (0165) 54 83 32

BTW-nr.: NL812250266B01
K.v.K. nr.: Breda 20108762

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 08.00 - 18.00 u
Zaterdag: 08.00 - 16.00 u

Online:
24 uur per dag,
7 dagen per week

MEER WETEN?

De receptie helpt u verder op wegDuurzame demontage is de standaard

VOLG ONS!



Snel wisselende voorraad
betaalbare occasions

Gebruikte en nieuwe onderdelen 
met 3 maanden garantie

Import en export

Onderhoud en APK

Levering door heel Nederland

Ophalen wanneer het u uitkomt

Snel wisselende voorraad
betaalbare occasions
Op zoek naar een betaalbare occasion?

Wij gaan graag de uitdaging met u aan!

Met een snel wisselend wagenpark van 

minimaal 300 voertuigen maken we de keuze 

er niet gemakkelijker op, maar wel leuker.

Alle auto’s verkrijgen standaard APK. Boven-

dien nemen wij kosten rijklaar maken voor 

onze rekening, als dank voor uw vertrouwen 

in Van der Ven Auto’s. Ongeacht met of 

zonder inruil. Daarnaast kunnen wij u bij-

staan in de financiering en verzekering

van het voertuig.

Gebruikte en nieuwe onderdelen 
met 3 maanden garantie
Van der Ven Auto’s levert gebruikte 

en nieuwe carrosserie- en technische 

kwaliteitsonderdelen, ongeacht merk of 

bouwjaar, vanuit ons volledig geauto-

matiseerd magazijn. Tegen bovendien een 

zeer scherpe prijs én veelal direct leverbaar.

U kunt daarbij snel en gericht online het 

gewenste onderdeel zoeken, via ons actuele 

voorraadsysteem op de website en de 

Facebook pagina. Voor de volledigheid 

is er van elk onderdeel tevens een foto 

beschikbaar, zodat u weet wat u koopt!

✔	 occasions bekijken op

 venauto.nl en Facebook

✔	 alle auto’s standaard

 met APK

✔	 met of zonder inruil

✔	 hulp bij financiering

 en verzekering

✔	 totale begeleiding bij

 import en export

✔	 APK voor € 35,- inclusief

 4-gasmeting

Van der Ven Auto’s
koopt ook occasions in!

Tel. +31 (0)165 55 92 30

Ook volledige
motorblokken op voorraad!

WWW.VENAUTO.NL

Import en export
Van der Ven Auto’s gaat letterlijk grensover-

schrijdend te werk. Zo begeleiden wij u bij 

de import en export van voertuigen. Geen 

gedoe met vrijwaringbewijzen of douane-

formulieren. Dat nemen wij graag voor u

uit handen.

Onderhoud en APK
Voor allerhande reparaties, APK en onder-

houd, kunt u ook bij ons terecht. Onze 

ruime, milieuvriendelijke werkplaats, met de 

meest moderne apparatuur en vakbekwame 

mensen staan garant voor de best mogelijke 

zorg aan uw auto.

AUTO’S / OCCASIONS AUTO-ONDERDELEN

✔	 onderdelen zoeken op

 venauto.nl en Facebook 

✔	 carrosserie- en technische 

 onderdelen voor elk merk

 en bouwjaar

✔	 gebruikte én nieuwe

 kwaliteitsonderdelen

✔	 standaard 3 maanden

 garantie

✔	 zeer scherp geprijsd

 en direct leverbaar

✔	 levering door heel

 Nederland

Levering door heel Nederland
Zoals gezegd kunt u online (bedrijfs)auto-

onderdelen zoeken, bekijken en bestellen 

op venauto.nl en de Facebook pagina. 

Daarnaast staat onze afdeling Onderdelen 

u ook graag te woord in uw zoektocht naar 

het betreffende onderdeel. Wanneer u 

bovendien voor 15.00 uur besteld, heeft u 

het de volgende dag in huis! Snel hè?

Ophalen wanneer het u uitkomt
Woont u Roosendaal e.o.? Dan kunt u 

desgewenst het onderdeel ophalen bij ons 

gecentraliseerd magazijn in Roosendaal, 

wanneer het u uitkomt.

“KWALITEIT IS ONZE NORM,
PERFECTIE DE UITDAGING!”


