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Specialist in occassions. 
Gegarandeerd rijplezier. 
Voordelig onderhoud. 
Nergens anders zulke service.
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ALFA MOTORS



Alfa Motors is sinds jaar en dag het inkooppunt in Nederland en Belgie voor motoren. Vele 
particulieren en motorzaken weten de weg te vinden als de motor overbodig is geworden en er 
niet meer actief mee wordt omgegaan. Staat uw motor al een tijdje stil en heeft u geen plannen 
meer voor actief motorrijden? Alfa Motors koopt uw motor in. Wij zijn een officieel inkooppunt 
van alle merken. Door onze decennia lange ervaring en actuele kennis van de motorbranche, 
kunnen wij u een gericht aanbod doen. In Nederland en Belgie staan wij bekend om onze gunstige 
voorwaarden, ons betrouwbare advies alsmede onze scherpe inkoopprijzen. Afhankelijk van de 
staat van de motor, het aantal kilometers en het merk / type doen wij een realistisch bod.

Uw motor 
verkopen?

Hoe kunt u uw motor aanbieden bij Alfa Motors Inkooppunt?

Alfa Motors koopt uw motor. 

Direct RDW vrijwaring,

Marktconforme inkoop. 

Betrouwbaar inkooppunt motoren.

Alfa Motors Inkooppunt
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Alfa Motors krijgt dagelijks vele motoren aangeboden. Uw adviseur is René Kraan, gerenom-
meerd motorkenner en dagelijks op de hoogte van de marktwaarden van de diverse motoren. Om 
u van een zo goed mogelijk inkoopadvies te voorzien, is het belangrijk dat u alle belangrijke 
gegevens aan ons meldt. Op basis van uw gegevens wordt een inventarisatie gemaakt en zal 
contact met u worden opgenomen. Tijdens dit (telefonische) gesprek worden vervolgafspraken 
gemaakt over het verdere inkooptraject.

Op basis van deze informatie zal Alfa Motors contact met u opnemen. Ook verzorgen wij 
eventueel voor transport van de ingekochte motor naar ons inkooppunt in Leimuiden. Alfa
Motors zorgt voor een correcte en probleemloze afhandeling van de inkoop van uw motor. U 
bent verzekerd van een betrouwbaar inkoopadres, geen vreemde personen aan de deur, een 
originele RDW vrijwaring en een vakkundige administratie en financiele afhandeling. 

06-11 72 90 83



Alfa Motors is een allround onderhoudsspecialist. Inmiddels hebben wij al duizenden motoren in 
onze werkplaats gehad. En daarmee duizenden motorrijders veilig de weg op gestuurd. Wij 
onderscheiden ons van de grote motorzaken door ons uurtarief. Dit ligt aanzienlijk lager, omdat 
wij effectiever kunnen werken. En vaak genoeg nog betere kwaliteit in het onderhoud kunnen 
leveren. 

Heeft u uw motor nodig voor het woon-werkverkeer, dan is wellicht de Alfa Motors Snelservice 
een optie. Voor klein onderhoud en eventuele kleine reparaties kunnen wij er voor zorgen dat als 
u uw motor in de ochtenduren brengt, u de motor alweer in de middaguren op kunt halen. Vergeet 
niet om ons te bellen voor een afspraak. Wij werken met een keurige planning, zodat u weet waar 
u aan toe bent. 

 
onderhoud

Professioneel schadeherstel

Alle merken. 

Laag uurtarief. 

Strakke planning.

Afspraak = afspraak.

Onderhoud alle merken
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Bij Alfa Motors kunt u terecht voor vakkundig schadeherstel. Wij nemen zowel grote als kleine 
schades in behandeling. Naast particuliere schadeherstel verzorgen wij ook schadeherstel 
namens verzekeraars. In beide gevallen zorgen wij voor een duidelijke administratieve afhande-
ling. Bij de intake van een schade bekijken wij de algehele staat van een motor en komen met 
een gericht advies over de wijze van schadeherstel. Wij brengen uitgebreid in beeld hoe de 
schade zo effectief kan worden hersteld. 

Alfa Motors heeft ruime ervaring in het herstellen van grote en kleine schades. Ook als u als 
particuliere rijder een kleine schade heeft, kunnen wij dit soms met eenvoudige oplossingen 
prachtig weer in nieuwstaat brengen. 

Voordelig
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Contact opnemen
Elk seizoen is het lekker druk met motorrijders bij 
Alfa Motors. Het kan zijn dat wij op het moment 
dat u naar ons belt in gesprek zijn over een occas-
sion of het onderhoud van een motor. Probeer het 
gerust even op de telefoon van de zaak of bel bij 
geen gehoor ons mobiele nummer. 
 
Occassions bezichtingen

Heeft u een occassions gezien op onze website? 
Bel ons voor een afspraak. Ongeacht uw keuze 
zetten wij de motor even voor u klaar, zodat u alle 
tijd en ruimte heeft om de motor te bekijken. 
Vanzelfsprekend is een proefrit ook mogelijk. 

Kleine onderhoudsbeurt 
NU EEN AFSPRAAK MAKEN IS 15% KORTING KRIJGEN!

Alfa Motors Leimuiden

Tuinderij 11
2451 GG Leimuiden
Telefoonnummer (0172) 507 780
Bij geen gehoor (06) 1172 9083

AANBIEDING VAN DE MAAND!
Het motorseizoen gaat weer beginnen. Tijd om uw motor weer uit de stalling 
te halen. Maar eerst even langs Alfa Motors voor onze actie. Ons advies is om 
uw motor uitgebreid te laten controleren voordat u lange kilometers gaat 
maken. Uw motor heeft een tijdje stilgestaan, juist een reden om een kleine 
onderhoudsbeurt uit te laten voeren. Als extra service controleren wij de motor 
op andere veiligheidsaspecten. Zo kunt gegarandeerd weer de eerste veilige 
en leuke kilometers maken. Alfa Motors is de regiospecialist als het gaat om 
vakkundig en voordelig onderhoud aan uw motor. 
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