
Uw wagenpark 
toekomstbestendig!

Auto-overkappingen



Uw wagenpark kan binnen een paar minuten al een stuk minder waard 
zijn. Als uw wagenpark wordt blootgesteld aan weersomstandigheden, 
zoals hagel- of regenbuien, komt uw bedrijfszekerheid in gevaar.
U kunt alles goed geregeld hebben wat betreft uw fleetmanagement, 
alleen een flinke hagelbui en uw lijdt kapitaalverlies. Verzekeraars 
weten ook niet goed wat zij moeten doen. Er ontstaat vaak getouwtrek 
over polisvoorwaarden en eventuele schadevergoedingen. En dat terwijl 
uw afnemers juist kwaliteit en vlekkeloze service verwachten. 

CarProtection Holland heeft 
verschillende auto-overkappingen 
voor leasemaatschappijen, 
auto(verhuur)bedrijven en 
dealerholdings. 
Wij plaatsten al jarenlang 
overkappingen in bijvoorbeeld 
Oostenrijk waar de 
weersomstandigheden nog 
extremer zijn. In Nederland 
wordt het weer ook steeds 
onbetrouwbaarder. 
Daarom kiezen verschillende 
leasemaatschappijen, auto(verhuur)
bedrijven en dealerholdings ervoor 
om hun wagenpark GPS te laten 
inmeten. U ontvangt een voorstel 
op maat en een 2D en 3D ontwerp.

Auto-overkappingen beschermen 
ook tegen regen en vervuiling zoals 
vogelpoep. Autopoetsers hebben 
daardoor minder werk of u hoeft 

minder naar de wasstraat. 
U kunt op vele posten binnen uw 
bedrijf kosten besparen met een 
auto-overkapping. CarProtection 
Holland is een merknaam van 
FruitSecurity Holland. 
FruitSecurity Holland is een 
bedrijf gespecialiseerd in het 
toekomstbestendig maken 
van fruitbedrijven door 
oogstbescherming. Kijk, zo plukt de 
automotive de vruchten van alle 
ontwikkelingen en innovatie in de 
fruitteelt. 
In deze branche worden al 
jarenlang overkappingen geplaatst 
ter bescherming van het vermogen 
van de fruitteler.

Auto-overkappingen

‘‘Uw wagenpark kan binnen een paar 

minuten al een stuk minder waard zijn.’’



Technische informatie

Clips en plaketten

Doorrijhoogte

Wagenpark ontwerp

Type net
Het hagelnet is eenvoudig en praktisch in het dagelijks 

gebruik. Het kan met de hand omhooggeschoven worden 

om de benodigde doorrijhoogte te bereiken. In ‘normale’ 

stand is het hagelnet naar beneden zodat het net de 

auto`s optimaal beschermd. 

De clips en plaketten die CarProtection Holland gebruikt in 

het systeem, worden al jaren gebruikt voor zowel auto- als 

fruitoverkappingen. Hierdoor kunnen wij de optimale kwaliteit 

waarborgen.

De doorrijhoogte wordt specifiek per situatie berekend. 

Door het maatwerk zijn de systemen gemakkelijk in de 

praktijk te gebruiken.

Als er een systeem gebouwd wordt is het belangrijk dat er 
een goede voorbereiding plaats vind. 
Een juiste voorbereiding is cruciaal. Hiervoor heeft 
CarProtection Holland haar eigen GPS apparatuur. Uw fleet 
wordt GPS ingemeten en daarna 2D en 3D ontworpen. 
Hierdoor heeft u geen verassingen tijdens het project.



‘‘Met een auto-overkapping zijn uw 

auto`s goed beschermd tegen hevige 

hagel- en regenbuien.’’

3 stappen verwijderd van 
toekomstbestendigheid: 

Maak hier uw afspraak:

of sales@carprotectionholland.com+31 6 57 30 87 36
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Maak een afspraak

Bespreek uw wagenpark

Ervaar de zekerheid



pin   Darwinstraat 17a, 6718 XR Ede 
mobile   +31 6 57 30 87 36                                                                                                                                            
mail    sales@carprotectionholland.com                                   
computer  www.carprotectionholland.com          

Maak uw wagenpark 
toekomstbestendig!


