
John de Vreugd Autoschade is een
officieel leermeester, wat betekent
dat monteurs in opleiding het vak
hier in de praktijk leren. “Ik vind het
heel belangrijk om goede medewer-
kers te hebben die het goed met
elkaar kunnen vinden. Zo vinden ze
het werk leuk en bedenken ze zelf
dingen om een klus vlot af te ronden.
Daardoor kunnen we auto’s herstel-
len in een kortere tijd en zonder
kwaliteitsverlies,” aldus De Vreugd.
Zijn bedrijf onderscheidt zich van de
meeste autoschadebedrijven, omdat

het alleen werkt voor particulieren.
“Door het aantal snelheidscontroles,
vluchtheuvels enzovoorts zijn er
veel minder aanrijdingen dan vroe-
ger, waardoor demeeste autoschade-
bedrijven zich genoodzaakt zien om
ook voor bedrijven te gaan werken.”
Het bedrijf heeft een zeer handige
website waarop klanten onder ande-
re kunnen uitrekenen wat zij kwijt
zijn aan reparaties en waarop zij
alles op het gebied van autoschade
kunnen bestellen.

Zelf uitrekenen
reparatiekosten
Via www.autoschade-online.nl kun-
nen klanten zelf uitrekenen wat een
reparatie ongeveer gaat kosten. Op
de website staan richtbedragen voor
onder andere spuitwerk, onderde-
len, plaatwerken, uitdeuken en schu-
ren. “Vooraf weet je dus in grote lij-
nen wat je kwijt bent”, legt John de
Vreugd uit. “Als klanten er thuis zelf
niet uit komen, kunnen ze ook een
foto mailen, dan krijgen ze van ons
een indicatie van het schadebedrag.
De klant komt in elk geval nooit voor
verrassingen te staan”.
Het thuis berekenen van het schade-
bedrag biedt ook de mogelijkheid
eventueel dingen zelf te doen. U
bestelt dan via de website eenvou-

digweg de onder-
delen en u kunt dan
zelf aan de slag met
de montage. John de
Vreugd Autoschade
spuit de betreffende
onderdelen desge-
wenst in een passen-
de kleur.

Autoruit kapot?
Via de website
www.autoruitenon-
line.nl kunnen klan-
ten snel en goed-
koop aan nieuwe
autoruiten komen.
Voor-, achter-, zijrui-
ten, vrachtwagenruiten, schuifra-
men en inbouwruiten zijn allemaal
op zeer korte termijn leverbaar. Het
gaat dus zeker niet alleen om ruiten
voor de auto. Bij WA Casco is ver-
vanging van de ruit gratis, zonder
eigen risico en zal de schade rechtst-
reeks met de verzekering worden
afgehandeld.

Nieuw: bestellen van autolak
Binnenkort biedt de website van het
bedrijf nog een extra service.
Mensen kunnen dan via www.auto-
lakken-online.nl non-paints, spuit-
bussen en autolak bestellen in

60.000 verschillende kleuren voor
hun auto, boot of jacht. “Wanneer er
twijfel is over de kleur kunnen men-
sen langskomen en dan zetten we
een spectrummeter op de motorkap
die de precieze kleur afleest. Wij
kunnen dus ook kleuren maken zon-
der kleurnummers.”

Alle producten die besteld zijn via
de website, van plaatdelen en auto-
ramen tot lampen en autolak, kun-
nen door de klant worden opgehaald
of worden gestuurd naar het huis-
adres. “Wij sturen onze producten
naar klanten uit heel Nederland.”
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John de Vreugd Autoschade

Nieuwe Langendijk  23

(015) 2572369

www.autoschade-online.nl

www.autoruitenonline.nl

www.autolakken-online.nl

(binnen twee weken actief)

Een autoschadeherstelbedrijf
dat met de tijd meegaat

DELFT – Het was slechts een klein paaltje dat

u even over het hoofd zag toen u de parkeer-

plek inreed. Dit kleine paaltje levert u wel

behoorlijke schade op aan de lak van uw

autoportier. Overspuiten is een dure grap en

waar haalt u zo snel de juiste autolakkleur

vandaan? Geen paniek! John de Vreugd

Autoschade, gespecialiseerd in autoschade-

herstel, staat direct voor u klaar.

Mienis Kapsalon is dus helemaal thuis in 
het verven van je haar. Er zijn wel dui-
zenden kleuren in huis. De basiskleuren 
worden namelijk altijd gemengd, zodat er 
een kleuring ontstaat die helemaal bij jou 
past. “We hebben voor ieder wat wils”, 
vertrouwt Nannette Mienis ons toe tijdens 
de trainingsavond. “Een belangrijke trend 
is tegenwoordig het tone sur tone-prin-
cipe. Het haar wordt geverfd met kleuren 
die heel dicht bij elkaar liggen, maar toch 
verschillen. Je krijgt het effect van schake-
ringen, zoals wanneer het licht op je haar 
valt.”
Nieuw is de lijn Dreamage. “Dat is verf met 
een speciale technologie voor mensen die 
voor meer dan 50 procent grijs zijn”, ver-
volgt Nannette. “Het grijze haar wordt ge-
dekt, zodat je er altijd jong uit kan blijven 
zien.”
Niet alleen vrouwen van jong en oud kun-
nen hun haar laten kleuren, zo leren we 
tijdens de trainingsavond. Ook voor man-

nen zijn er veel mogelijkheden. Bij Mienis 
Kapsalon, dè kleurspecialist van Delft, kan 
kleuren al vanaf 18,50 euro. In de salon 
wordt de keuze voor een bepaalde tint door 
twee specialisten gemaakt, dus er is altijd 
sprake van een second opinion. Jij weet dus 
zeker dat het een kleur is die bij jou past. 
“De ontwikkelingen staan bij ons trouwens 
niet stil”, zegt Nannette. “Samen met een 
kapsalon in Amsterdam zijn wij straks de 
enige in Nederland die kunnen kleuren met 
een 100 procent biologische kleuring. Dat 
gaat vanaf januari van start, het team is nu 
nog druk bezig met de opleiding. Bij deze 
revolutionaire methode zijn er straks 52 
basiskleuren, die na het mengen duizen-
den mogelijkheden opleveren. Behalve veel 
duurzamer dan conventionele verf  is dit 
biologische product ook veel beter voor 

het haar. Na zo’n acht weken vervaagt 
de kleur en er is dus geen sprake van uit-
groeien.”
Met de biologische kleuringen is Mienis 
Kapsalon in staat dicht bij je natuurlijke 
haarkleur te blijven. De methode kan, zo 
krijgen we te horen, toegepast worden 
om grijs te dekken, het haar donkerder te 
maken en nuances aan te brengen. “Zoals 
je ziet zijn we er nu erg druk mee”, zegt 
Nannette, terwijl ze even uitrust, leunend 
op de tafel vol tubes, kleurvoorbeelden 
en ander opleidingsmateriaal. “We zijn er 
iedere week mee bezig. Straks kan ieder-
een hier dus voor conventioneel òf  biolo-
gisch kleuren terecht.”

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 
van 8.30 tot 17.00 uur. Zaterdag van 
8.00 tot 16.15 uur.

DELFT – Je hebt kapsalons die kleuringen 

doen, maar je hebt ook absolute kleur

specialisten. Dat laatste geldt voor Mienis 

Kapsalon. Het bewijs werd weer eens 

 geleverd toen wij een trainingsavond 

bijwoonden. Wát een team en wát een 

kleurenmogelijkheden.

Wat een kleuren bij Mienis, je gelooft bijna je ogen niet!

Mienis Kapsalon

Spoorsingel 60

(015) 214 01 77
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