
‘UW ZOEKOPDRACHT 
IS MIJN PRIORITEIT’
Bent u op zoek naar een nieuwe auto met een uitgebreid optiepakket, bijzondere 
kleur of andere specifieke opties? En hebben wij deze auto bij Wiggers Mastercars 
niet op voorraad? Dan kunt u bij ons een zoekopdracht indienen. 

Middels onze eigen opgebouwde 
contacten en hulp van zoekprogramma’s 
zien we exact welke auto’s overeenkomen 
met de specificaties die u zoekt. Binnen 
afzienbare tijd vinden we uw droomauto!

Grenzeloze zoektocht
Krijgen wij een zoekopdracht binnen, 
dan kan het lonen om over de grens te 
speuren. We beperken ons niet alleen tot 
Nederland, maar we kijken in heel Europa 
of er een auto staat die aan uw eisen 
voldoet. Dit proces is overigens slechts het 
begin. Zodra wij uw droomauto hebben 
gevonden, gaan we pas écht voor u aan 
het werk. Natuurlijk volgt er eerst een 
uitgebreide inspectie. Ziet het voertuig 
er goed uit? Is de auto technisch in orde? 

Klopt de historie? Door dit te checken 
voorkomen we miskopen en vermijden 
we risico’s. Wanneer alles in orde lijkt, 
besluiten we de auto naar Nederland te 
transporteren. 

Verschillende manieren 
Eenmaal aangekomen in Nederland 
dienen er nog aardig wat zaken te worden 
geregeld. Uiteraard moet de auto via de 
Belastingdienst worden ingevoerd. Dit 
luistert nauw, aangezien hier meerdere 
manieren voor zijn. Natuurlijk kijken 
we wat voor u de voordeligste optie is. 
Vervolgens regelen we een kenteken en 
eventueel een extra aanvulling met een 
alarmsysteem. Hierna wordt de auto naar 
onze poetsafdeling gebracht, waar onze 

collega Martin geen plekje overslaat en 
voor de finishing touch zorgt. Optioneel 
brengt hij nog glascoating aan, alles om 
ervoor te zorgen dat uw aankoop voor 
aflevering als nieuw voor u klaar staat.
 
Kunnen wij iets voor u betekenen?
Het grote moment is dan eindelijk daar. 
Uw bestelde auto staat te blinken in onze 
showroom. Precies zoals u had gehoopt 
en met alle opties waar u naar op zoek 
was. Bent u benieuwd wat wij voor u 
kunnen betekenen? Of heeft u zelf een 
auto gezien in het buitenland? Laat het 
ons weten! 
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