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Wordt u onze ambassadeur?

Wij vernemen steeds vaker dat onze klanten hun positieve ervaring met 
Maas Autogroep delen met hun omgeving. En wij zijn van mening dat onze 

ambassadeurs een beloning verdienen! Daarom hebben wij een 
vriendenvoucher ontwikkeld.

Hoe werkt het?
Overhandig na uw enthousiaste verhaal de voucher aan uw vriend(in), kennis 

of familielid. Wanneer deze de coupon aan ons overhandigd, weten wij dat 
deze klant door u is aangebracht. Bij een daadwerkelijke order van de auto 

ontvangen zowel uw vriend(in) als u zelf een cadeaubon van 50 euro van ons. 
Dat is toch weer mooi meegenomen!



Waar vindt u ons?

Curieweg 5, Alphen aan den Rijn

Burg. v. Reenensingel 117, Gouda

Hanzeweg 1, Gouda

Grote Esch 60, Moordrecht

Nieuwveenseweg 7, Nieuwkoop

Amsterdamseweg 5-9, Uithoorn

Anthony Fokkerweg 20-22, Uithoorn

Botnische Golf 22, Woerden

Vriendenvoucher
Beste relatie,

Bedankt voor het vertrouwen in Maas Autogroep. Of het nu uw eerste auto van 
ons is of uw tiende, wij waarderen uw keuze voor Maas Autogroep.

Wij hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat u uiterst tevreden bent! 
Wanneer u onverhoopt niet helemaal tevreden bent, laat het mij dan persoonlijk 
weten via directie@maasautogroep.nl. Alleen dan kunnen wij voor u een perfecte 
dienstverlening realiseren. Wanneer u enthousiast bent over ons: Vertel het voort 

en deel de vriendenvoucher uit!

Ik verwacht dat u met veel plezier in uw auto zult rijden en wens u graag heel veel 
veilige en plezierige kilometers toe.

Met vriendelijke groet,

Vul hier uw naam in (klant bij Maas Autogroep)

Vul hier uw kenteken in (klant bij Maas Autogroep)

Vul hier de naam van uw vriend in (geen klant bij Maas Autogroep)

Voorwaarden

• De coupon kan alleen gebruikt worden door nieuwe klanten waarvan de eventuele huidige auto niet 
is aangeschaft en/of in onderhoud is bij Maas Autogroep.
• De coupon is alleen geldig wanneer de nieuwe klant nog geen offerte heeft ontvangen.
• De coupon is alleen geldig wanneer de nieuwe klant daadwerkelijk een auto koopt of (private) least 
bij Maas Autogroep.
• De coupon is niet inwisselbaar voor geld.

z.o.z. voor meer informatie. Meer vouchers nodig? Kijk op www.maasautogroep.nl/ambassadeurs

Ronald Maas
Directeur Maas Autogroep


