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Inhoud
foedralen/werkordermappen
werkorders
sleutellabels
sleuteltasjes
sleutelhangers
sleutelkluizen
cijferblokken
insteekborden/dagplanborden
T-planning
plankaarten
bandenbeheer
smeer-, afspraak-, onderhoud-, oliekaartjes
tijdregistratie 
vervangend vervoer
schadedossiermappen
schadeformulieren
schadecirkel
schadepijltjes
spiegelhangers
stempels
kentekenplaathouders
kentekenetuis
creditcardetuis
auto/documententas
gedomeerde stickers
stickers
kopieerpapier
schrijf-notitieblokjes

(huisstijl) drukwerk
divers maatwerk
diverse promo artikelen
ijskrabbers/parkeerschijven
wiperstick
trekhaakdoppen
showroomplaten
spatlappen
veiligheidsvestje & set
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Hoe kunt u bij Idégoned bestellen?
- bel naar 033 298 78 47
- mail naar info@idegoned.nl
- plaats uw bestelling in onze webshop www.idegoned.nl/webshop

Heeft u vragen?
- bel naar 033-298 78 47
- mail naar info@idegoned.nl
- maak een afspraak met onze accountmanager

Levertijden
- wij streven ernaar onze voorraadproducten de eerst volgende werkdag 
   na bestelling bij u af te leveren
- levertijd van maatwerk & drukwerk in overleg

Betaling
- de factuur versturen wij digitaal naar het door u opgegeven e-mailadres
- betalingstermijn 14 dagen

Prijzen
- alle prijzen zijn exclusief BTW

- drukproeven maken wij alleen na akkoord van uw opdracht
- prijswijzigingen voorbehouden

Verzending Nederland
- gratis verzending boven  250,- 
- verzendkosten brievenbuspakket  4,95
- verzendkosten pakket met handtekening voor ontvangst  8,50
- verzendkosten 1 pallet  45,00

Verzending België & Duitsland
- verzendkosten pakket met handtekening voor ontvangst  12,50
- verzendkosten 1 pallet  75,00

Verzending overige landen & expresszendingen
- in overleg

 

heldere a
fspraken

geen verborgen kosten



★

★

★



WERKORDER

datum monteur naam

kenteken adres

merk/type woonplaats

km-stand telefoon

servicebeurt km

motorolie balanceren

cardanolie uitlijnen onderdelen

versn. bakolie testapparatuur werk derden

leenauto

remvloeistof servicewagen

koelvloeistof apk

ruitenspr.vl.stof klein materiaal

milieutoeslag totaal (1)

totaal (1) totaal (2) totaal (2)

werkplaats-
tarief

subtotaal

btw

faktuurbedrag

faktuurnr. doorberekening

debiteurnr.

kontant                                 op rekening

v a

omschrijving werkzaamheden tarief

ltr.   omschrijving  bedrag             omschrijving       bedrag                 omschrijving       bedragr.             omschrijving       bedrag                 

res.

                

tijdstempel tijd monteur

onderdeelnr. omschrijving aant.   prijs bedrag

▲ E

▲ E

▲ E

▲ E

▲ E

▲ E

▲ B

▲ B

▲ B

▲ B

▲ B

▲ B

totaaltijd

WERKORDER
datum

monteur

naam

kenteken

adres

merk

pc/paats

km-stand

telefoon privé

v

omschrijving werkzaamhedenomschrijving werkzaamheden code                     tarief

res.

type telefoon zaak

klantnr.

motorolie

cardanolie

versnellinsbakolie

remvloeistof

koelvloeistof

ruitensproeiervloeistof

brandstofsoort

balanceren

uitlijnen

testapparatuur

leenauto

servicewagen

apk

klein materiaal

afvoer afvalstoffen

totaal (1) totaal (2)

onderdeelnummer                omschrijving       aant.    prijs       bedrag       

ltr.   omschrijving    bedrag       diversen         bedrag        

    

controles

bedrijfsrem 

parkeerrem

stationair toerental

uitlaatgasemissie

katalysator            nee          ja

m/sec²

m/sec²

t/min

vol % CO

                 

banden

merk

maat

reparatie-advies

t.   

    

     

onderdeelnummer                omschrijving       aant.    prijs       bedrag        t.      

30201 30201

werkplaats-ts-
tarief

onderdelenlen

werk derderdenenen

totaalal (2)(2)

subtotatotaaaal

faktuurbedredragrag

a

bbtwbtw

totaalal (1(1)

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ●

naam eigenaar telefoonnr.

adres afwijkend tel.nr.

postcode plaats referentie / toestemmingsnr.

naam berijder betaalwijze        

klantgegevens

blz. datum brengen           tijd                        datum gereed             tijd                        wo-nummer                               naam en kenteken datum brengen           tijd                        datum gereed             tijd                        wo-nummer                             

autogegevens

werkordergegevens

code / omschrijving / informatie

kenteken type typenr. modeljaar

chassisnr. motornr. versnellingsbaknr.

gar. contractnr. gebr. wagens / verl. gar.

km-stand (werkelijk)

leveringsdatum nieuw leveringsdatum gebruikt km-stand (teller)

invoerdatum datum gereed tijd max. bedrag afdeling

offerte huurauto halen  brengen  gereedgemeld   gefact. autolocatie service-adviseur

handtekening klant

bijvullen vloeistoffen

vervangen ruiten

ster in voorruit re

losse liter olie lev

airco systeem re

auto wassen 

waardevolle spul

nee garantie / coulance ja

j

ja

ja

ja

ja

ja

ja

onderhoudshistorie checken

ELSA, recalls (wpa & tra)  ja     TPI  ja
proefrit met klant

diagnose voor 10 uur

check op onderdelen

check planning

eindcontrole met proefrit

controle a.h.v checklist (met proefrit)

overig uit :

e-mail

k

enslag

s

st

e-mail

ja nee

ja

SA  Mag.    Wpl. 

j

V A

chade

klantkaart 

co
p

yr
ig

ht
 P

on
’s

 A
ut

om
ob

ie
lh

an
d

el
 b

.v
.

gereedgemeld per

 sms    telefoon   voicemail       

akk. werkzaamheden naam serviceadviseur datum tijd   toestemmingsnummer / naam               totaal bedrag akkoord

€

tijdstempel

▼ E

▼ B

▼ E

▼ B

tijd naam monteur                  gemonteerde set banden      

aantekeningen van de werkplaats excl. btw
uitge-
voerd

g

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

winterset

ja    neeja         nee

omschrijving hoeveelheid

monteur      
naam en handtekening

    proefrit                servicewagen

tijd van              tot            uur

gereden km’s / route

handtekening uitvoerende proefrit:

chef eindinspectie 
naam en handtekening

DISS-melding, KL-ID:. . . . . . . . . . . . . . . . . . .     VAS/ODIS diagnoserapp. aanwezig

omschrijving            bedrag          

hulpmateriaal/kleinmateriaal

brandstof-bonnr.:

werk-derden-bonnr.:

€

€

€

         motorolie

ATF-olie

cardanolie

hydraulische olie 

koelvloeistof

remvloeistof

koudemiddel (airco) 

ruitensproeiervloeistof

proefrit 

ltr

ltr

ltr

ltr

ltr

ltr

gr

ltr

. .     
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artikelnr.
9060INST6
9060INST6B
9060INST10

9060INST10B

9060INST15

uitvoering 
6 vakken onder elkaar
6 vakken onder elkaar 2 rijen breed
10 vakken onder elkaar
meerprijs metalen binnenwerk
10 vakken onder elkaar 2 rijen breed
meerprijs metalen binnenwerk
15 vakken onder elkaar 2 rijen breed

insteekbord voor werkordermap / foedraal

planborden

kunststof insteekbord voor het opbergen van A4 werkordermappen (A5 op aanvraag)
afmeting cm (hxbxd)
90 x 31,5 x 7,6
90 x 55,4 x 7,6
128,5 x 31,5 x 7,6

128,5 x 55,4 x 7,6

176,5 x 55,4 x 7,6

prijs
€ 98,-
€ 159,-
€ 105,-
€ 40,-
€ 185,-
€ 50,-
€ 245,-

capaciteit
  6 mappen
12 mappen
10 mappen

20 mappen

30 mappen

dagplanbord - metalen omlijsting

artikelnr.
5050ST59
5050ST60
5050ST67

uitvoering 
6 sleuven
12 sleuven 
15 sleuven 

afmeting (hxbxd)
79,5 x 149 x 10,3 cm
127 x 149 x 10,3cm
152 x 149 x 10,3 cm

prijs
€ 425,-
€ 599,-
€ 685,-

dagplanbord met robuuste metalen omlijsting voor dagelijks intensief gebruik, voor A4 werkordermappen

dit bord kan ook voorzien worden van stroken met een weekaanduiding meerprijs € 75,-  

9060INST10B

18

9060INST60

90 x 25 cm 
voor 6 mappen
€  49,50
ook verkrijgbaar 
voor A5 of A4 dwars

dagplanbord - grijs kunststof

artikelnr.
5050ST6
5050ST10
5050ST15

5050ST

uitvoering 
6 sleuven
10 sleuven 
15 sleuven 

verrijdbare standaard

afmeting (hxbxd)
90 x 158 x 7,6 cm
128,2 x 158 x 7,6cm
175,7 x 158 x 7,6 cm

prijs
€ 345,-
€ 440,-
€ 590,-

lichtgrijs kunststof dagplanbord 

€ 229,-

nieuw

assortim
ent

uitgebreid

5 x 9060INST10 naast elkaar        9060INST6

metalen uitvoering
grijs - blauw of rood
andere kleur
op aanvraag



kaarthouder

indexkaart

strokenblad
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naam rep.opdrachtnr. kenteken telefoonnr.

km-stand merk/type

1 2 3 4 5 6 7 8
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noofelet .rnredrokrew

expertise noodreparatie 

onderdelen in bestelling onderdelen binnen

gereed bellen halen brengen 

aantekeningen

naam kenteken type

startdatum plaatwerkerij spuiterij einddatumverv.

vervoer

noofeletee rokre dr .rnredrere deewwwwwww

eexexxpeertiseex eee e noodreparatie

ooonnnndeerdelen in bestelling onderdelen binnen

gggeeeereeed bellen halen brengen

aaaaaaannntttekkeningen

nnaamnaamnaamaamm kentekenkentekenkentekenkenteken typetypetypetype

sstaarrttddaaattuuummmma mta u plaatwerkeriplaatwerkeriplaatwerkerip j spuiterijj spuiterijj spuiterijj p j einddatumeinddateeinddverv.verv.

vervoer

noofelet .rnredrokrew

expertise noodreparatie 

onderdelen in bestelling onderdelen binnen

gereed bellen halen brengen 

aantekeningen

naam kenteken type

startdatum plaatwerkerij spuiterij einddatumverv.

vervoer

km. stand

datum kenteken I

getaxeerd door

vorige eigenaar

adres

plaats

innameprijs

datum binnenkomst

datum verkocht

naam koper

adres

plaats

factuurnr.

bijzonderheden

kleur

ingeruild door

tel.

korting

tel.

fact.datum  bedrag

60128240 - groen
60128250 - blauw
60128260 - oranje

60128210 - wit
60128220 - rose
60128230 - geel

60128270 - rood

datum binnen

datum verkoc

naam koper

adres

plaats

factuurnr.

bijzonderhede

inkoopordernr. volgnr. type

naam k ruelkrepo

sjirpsugolatacserda

noofeletstaalp

v mutadpookrev.rnredropookre

opties

mutadpooknipookni nedehrednozjib

geplande le tsgnavtno mutadkeewsgnirev

code

chassisnr.

aanvr.datum kenteken datum kenteken I kenteken

sleutelnr mutadrevelfa.

f mutadruutkaf.rnruutka

gegevens inruilauto

bijzonderheden

Art.nr. 60118310 - wit   
60118320 - rose  
60118330 - geel

60118340 - groen   
60118350 - blauw
60118360 - oranje  

60118370 - rood
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alle EU-lidstaten, Zwitserland en een aantal landen rond de Middel landse Zee.  
De inhoud van het formulier is steeds gelijk, alleen de taal verschilt. Daardoor
kunt u aan de hand van de Nederlandse versie ook een buitenlands formulier
invullen. Bovendien mag u deze buitenlandse formulieren ook in uw eigen taal
invullen. Overigens kunt u in het buitenland ook het Nederlandstalige Europees 
schade formulier gebruiken.

Schade lijden en schade vergoeden bij verkeersongevallen
Het goed ingevulde Europees schadeformulier is een belangrijke schakel bij een 
snelle schadeafwikkeling. Maar u wilt natuurlijk ook weten hoe het verder gaat 
met de afhandeling en vergoeding van de geleden schade. Daarom heeft het 
Verbond van Verzekeraars de brochure ’Schade lijden en schade vergoeden bij 
verkeers ongevallen’ uitgegeven. Hierin staat alle informatie over het verhalen
van de schade bij verkeersongevallen. De brochure kunt u downloaden van de 
website van het Verbond van Verzekeraars: www.verzekeraars.nl/publicaties/
downloads/brochures. Meer vragen en antwoorden over de juridische, medische,
sociale en financiële gevolgen van een verkeersongeval kunt u vinden op  
www.verkeersongeval.nl.

Cadform Breukelen, voor bestellingen van Europese schadeformulieren:
E-mail: info@cadform.nl / www.schadeformulieren.net

ZORG ERVOOR DIT FORMULIER STEEDS BIJ U TE HEBBEN IN HET VERKEER

VERGEET UW HANDTEKENING
(vraag 15) NIET.

© Insurance Europe
’Nadruk verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Insurance Europe, houder van het auteursrecht.

(Constat Européen d Accident)

schadeformulier

Blijf kalm

Word vooral niet boos

Alleen blikschade? 
Zoek een parkeerplaats op!

Voor een snellere afhandeling:
www.mobielschademelden.nl

Uitgave van het Verbond van Verzekeraars

Europese koepelorganisatie van (her)verzekeraars (Insurance Europe) en 
in combinatie met buitenlandse formulieren te gebruiken.

Schade in het buitenland
Het Europees schadeformulier is niet alleen in Nederland ingevoerd, maar ook in 

ZORG ERVOOR DIT FORMULIER STEEDS BIJ U TE HEBBEN IN HET VER

Europees
(Constat Européen d’Accident)

★
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Snelle levertijden

andere vragen? 
bel 033 298 78 of mail naar 

info@idegoned.nl

spiegelhangers

7030SH04 € 3,25 per stuk
extra korting bij afname  
25 stuks 10%
50 stuks 15%  

kunststof houder (voor A4 formulieren) met metalen hanger
voor bevestiging aan bijv. de binnenspiegel

spiegelhangers - kunststof met metalen haak

spiegelhangers - kunststof 

spiegelhangers papier

in vorm gestanste label, mat of glanzend materiaal
lamineren mat of glans mogelijk
enkele hanger 90 x 279 mm
dubbele hanger  180 x 279 mm
ontwerp in overleg 

volledige transparante kunststof houder (voor A4) stevig kunststof
voor bevestiging aan bijv. de binnenspiegel.
7030SH               € 6,25 per stuk
  

bijvoorbeeld 

26
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levertjd bedrukte artikelen
in overleg, kunststof
spiegelhangers uit voorraad
prijzen excl. BTW
betaling binnen 14 dagen
gratis verzending boven

     orderwaarde € 250,--
verzendkosten NL € 8,50 
verzendkosten BE € 12,50

stempels

Brother digistamp stempels kunnen worden voorzien van
elke tekst of logo, keer op keer een haarscherpe afdruk

Kleine details zijn mogelijk
Diverse maten en kleuren leverbaar
inkt blauw - zwart - groen - rood 

dealer merkstempels 25%  korting
€ 9,95 per stuk            

€ 29,95 per stuk
extra korting bij afname  
3 stuks 15%

diverse merken, maten en soorten leverbaar
COLOP - TRODAT - BROTHER - I stamp enz.
hiernaast ziet u slechts enkele voorbeelden

Heeft u al een stempel staan en alleen een nieuw tekstplaatje nodig? 
bel 033 298 78 47

Delen besteld

..........................................
Delen binnen

..........................................

❑ MOBILITEIT
❑ AFMELDEN
❑ HUURAUTO
❑ SLEEPKOSTEN

HERHALINGS-
REPARATIE

CONTANT 
VOLDAAN

Brother stempels

stempels

maken,ontvangt u een
digtale proef via e-mail

gratis

enkele voorbeelden

bel 03

★
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uw logo 
of tekst

uw logo 
of tekst

uw logo 
of tekst

uw logo 
of tekst











verbindingsprofiel
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prijs & collectiewijzigingen
voorbehouden


