Garage Caron:
Uw vakman om de hoek!
De baas is de vakman die aan uw auto werkt

Waar kun je nog midden in een dorp terecht voor een
nieuwe of een gebruikte auto, voor een studentenauto,
een APK- keuring en/of een grote beurt? Gewoon in hartje Dongen waar Jac Caron in de Geer al 38 jaar liefde en
plezier zijn vak uitoefent. “Als je nog nooit bij ons bent
geweest, dan wordt het de hoogste tijd’, zegt Jac.

Jac Caron werd op Geer 32 geboren en wist al vanaf jonge
leeftijd dat hij automonteur
wilde worden. Hij doorliep
scholen en cursussen en ging
van start als automonteur en
-elektricien. “Naast mijn werk
bij diverse automobielbedrijven in o.a. Tilburg, Breda en
Oosterhout, was ik ‘s avonds
altijd bezig met auto’s. Het
begon met het opknappen
van een auto voor mezelf en
het restaureren van o.a. een
BMW Isetta 300. Langzaam
aan ging ik ook voor anderen
aan de slag om een centje bij
te verdienen. In 1983 toen Anneke en ik gingen trouwen
besloten we om als vrije ondernemer van start te gaan’.
Het ouderlijk huis werd verbouwd en de garage ingericht
en Jac bouwde vanaf dag een
zijn bedrijf op en werd daarin
bijgestaan door echtgenote
Anneke.

Groei

Veel mensen wisten het al,
maar gaandeweg bleek steeds

meer dat Jac een bekwaam
vakman te zijn, die altijd voor
zijn klanten klaar staat en
nieuwe klanten graag van
dienst is. ‘Het bedrijf groeide
en de werkplaats werd uitgebreid. Caron voldoet als BOVAG garage aan alle eisen en
blijft altijd up-to-date. ‘Ik volg
nog steeds allerlei cursussen
en dat heeft echt zo zijn voordelen. Bovendien volgt het
bedrijf doordat BOVAG altijd
over je schouder meekijkt altijd alle richtlijnen op gebied
van milieu, juridische zaken,
administratie, in en verkoop
en garantieregelingen.

24 uur per dag

Doordat Caron het bedrijf aan
huis heeft is hij 24 uur per
dag bereikbaar. ‘Mijn vaste
klanten waarderen dat, maar
maken er geen misbruik van.
Het is gewoon een feit dat
het voor de een gemakkelijker is om ‘s morgens binnen
te stappen, terwijl het voor de
ander juist fijn is om ook na
werktijd nog terecht te kun-

nen’, zegt Jac die zich gelukkig
prijst met zijn trouwe vaste
klantenkring. ‘Omdat we elkaar al zo lang kennen, kan
ik, zowel bij aankoop van een
andere auto als bij een grote
of kleine reparatie persoonlijk
advies geven. Het is een feit
datreparatie soms interessanter is dan de aanschafvan
een andere auto, maar soms
is het jammer van om nog onkosten te maken. Inruilen is
dan een heel goed alternatief.

Allround

Jac Caron is een allround
monteur, die ernaar streeft
om naast het verzorgen van
onderhoud ook oplossingen
zoekt voor alle problemen. ‘Of
het nu gaat om het vervan-

Garage Caron

GRATIS APK(normaal
BIJ EEN GROTE BEURT
€ 25.00)
ONDERHOUD, REPARATIES, SCHADEHERSTEL
en AIRCO-SERVICE

4 BANDEN HALEN - 3 BETALEN
OCCASSIONS met NAP en BOVAG-garantie
(zie www.garagecaron.nl)

Jac Caron doet ook restauraties
gen van een klein onderdeel,
of het compleet reviseren van
een motor, het kan allemaal.
We streven ernaar om alle

problemen zelf op te lossen,
maar lukt dat niet dan zorg
ik er persoonlijk dat collega’s
daar wel in slagen!

Gratis APK

(bij een grote beurt)
Iedereen is welkom bij
garage Caron voor on
derhoud,
reparaties,
schadeherstel en air
coservice. Om ook mensen
die nog geen klant zijn
over de drempel te halen
geeft Caron gratis APK
t.w.v. € 25,- bij een grote
beurt en heeft hij een
4 halen, 3 betalen
bandenactie.
‘Bij ons kunt u prima
terecht voor een nieuwe
auto, of een gebruikte
auto in alle prijsklassen.
Kom kijken en overtuig
uzelf!!

Garage Caron

Geer 32
5104 HG Dongen
T. 0162-314487
M. 06-51170368
@ garagecaron@hotmail.com
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