
CarXpert Car Service Center bestaat 12½ jaar

Door Jan Hoek

Ruim zes jaar geleden sloot hij zich met Car 
Service Center aan bij CarXpert, een gara-
geformule die zorgt dat Bart van Hulst en 
zijn vier monteurs optimale ondersteuning 
krijgen op gebied van onder meer techniek 
en technische trainingen. Mede daardoor is 
de klant verzekerd van goed en gedegen on-
derhoud, reparatie, APK en zomer/wintercon-
troles aan uw auto. Het maakt daarbij niet uit 

welk merk of type auto 
u rijdt. Van Hulst is 
een bekende on-
dernemersnaam in 
Raamsdonksveer, 
want vroeger was 

zijn opa eigenaar van de aan het Heereplein 
gevestigde drogisterij De Gaper. Zijn vader 
was actief in de binnenvaart. Ook Bart van 
Hulst was even actief op de Nederlandse wa-
teren, maar zijn hart ging toch meer uit naar 
de autobranche. Na ruim 20 jaar ervaring 
opgedaan te hebben bij andere autobedrij-
ven in de regio, is hij nu 12½ jaar actief als 
eigenaar van een modern garagebedrijf. En 
dat gaat Bart van Hulst als stuwende kracht 
en zijn vier gemotiveerde medewerkers zicht-
baar goed af. 

TOPPER-AWARD
Het grootste onafhankelijke vergelijkings-
platform van autobedrijven in Nederland, 
BesteGarage.nl, beloonde Car Service Cen-

ter de afgelopen jaren tweemaal 
met de ‘Topper Award’, omdat 
het garagebedrijf op nationaal 
niveau super-hoog eindigde; de 
klanten belonen het autobedrijf met 
het fraaie cijfer 9.2, waarbij de opmer-
kingen van de vele honderden reviews 
vooral bestonden uit: uitstekende en 
snelle service, prima kwaliteit, behulpzaam 
personeel en zeer goede prijs/kwaliteitver-
houding. Op de vraag waarmee Car Service 
Center zich verder onderscheidt, zegt Bart 
van Hulst: “Naast de klantvriendelijkheid 
zijn dat ook transparantie en laagdrempe-
ligheid. Bij ons is de klant geen nummer. Bij 
de meeste garagebedrijven kom je vaak niet 
verder dan de balie; bij ons is het geen enkel 
probleem als de klant de werkplaats inloopt. 
Wij laten graag zien hoe wij de auto’s van 
onze klanten in topconditie houden.“

SPECIALISATIES
Car Service Center is een universeel niet 
merk gebonden autobedrijf, waar altijd ge-
bruik wordt gemaakt van originele onder-
delen, zodat een fabrieksgarantie gewoon 

geldig blijft. Of het nu gaat om een privé- of 
zakelijke (lease)auto. Het garagebedrijf ver-
koopt ook alle merken occasions, waarbij 
de specialisatie ligt bij de merken Renault 
en Volvo. Goed en regulier uitgevoerd on-
derhoud maakt de kans op autopech een 
stuk kleiner. Dat is de reden dat Car Service 
Center de vaste klanten een MobiliteitSer-
vice (pechhulp) aanbiedt. Daarbij wordt 24/7 
nauw samengewerkt met een internationaal 
netwerk van betrouwbare bergers en hulp-
verleners, zowel nationaal als internationaal. 
We zetten alle specialisaties van Car Service 
Center nog even op een rijtje: onderhoud en 
reparatie van alle merken, diagnose en uitle-
zen, Apk, banden , accu’s, uitlaten, schokbre-
kers, remschijven en -blokken, kleine en grote 
beurten, inbouw (carkit, navigatie, audio), 

airco, zomer- en winterchecks en dakkoffer 
verhuur. In het kader van het 12½-jarig be-
staan krijgen klanten die in de maand juli 
een afspraak maken een leuke gadget en 
10% korting op onderdelen bij een grote en 
kleine onderhoudsbeurt. 

Loop ook eens binnen 
bij CarXpert Car Service Center!

OPENINGSTIJDEN: 
maandag

t/m vrijdag: 
8.00-12.00 uur en 
13.00-17.30 uur

zaterdag:
9.00-12.00 uur

RAAMDONKSVEER – Ruim 20 jaar lang stond Bart van Hulst op de loonlijst van 
Renault-garages in achtereenvolgens Nieuwendijk en Zaltbommel. Daarnaast was hij 
op een gegeven moment ook actief in de avonduren met het onderhoud en reparatie van 
auto’s. Toen hij het daarmee zo druk kreeg, besloot hij een garagebedrijf voor zichzelf te 
beginnen. In 2008 vond hij op industrieterrein Dombosch I een geschikte ruimte aan de 
Brasem voor zijn Car Service Center. De laagdrempeligheid en de goede én snelle service 
zorgden voor een groeiende vaste klantenkring. Van Hulst ging op zoek naar een grotere 
ruimte en in 2014 verhuisde hij met zijn bedrijf naar een nieuw pand aan de Meerval. 

CarXpert Car-Service-Center
Meerval 6 - 4941 SK  RAAMSDONKSVEER - Tel. 0162 - 515254 

www.car-service-center.nl - info@car-service-center.nl

Origineel in Autotechniek!

Zodra de temperaturen omhoog gaan 
verwacht u een juiste werking van uw airco. 
Maar weet u dat de airconditioning van uw 
auto toch minstens 1x per jaar gecontroleerd 
moet worden. Een goed werkend, schoon 
aircosysteem zuivert de lucht!

De Aircocontrole houdt o.a. in:
• Meten uitstroom temperatuur koude lucht
• Druk in het Aircosysteem meten
• Controle op eventuele lekkage
• Interieur- en pollenfilters controle

Ook voor uitgebreid airco onderhoud en 
reparatie kunt u altijd bij CarXpert terecht 
met alle merken.

CarXpert Car-Service-Center
Meerval 6
4941 SK  RAAMSDONKSVEER
Tel. 0162 - 515254
www.car-service-center.nl
info@car-service-center.nl

Onderhoud met behoud van garantie: Het is per 1 juni 2013 bij wet geregeld dat fabrikanten verplicht zijn om technische 
gegevens over hun voertuigen beschikbaar te stellen aan ‘belanghebbenden’. Ook CarXpert kan en mag alle voertuigen conform 
fabriekseisen onderhouden en repareren met behoud van garantie. De fabrikant mag niet meer eisen dat het onderhoud van een 
auto in het zogenaamde ‘merkkanaal’ (dus bij de dealer) plaatsvindt, met als dreigement dat de garantie zou verlopen. 

Uw CarXpert voor 
Aircocontrole en -onderhoud
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