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De voordelen van het 
Pro+GarantiePlan:

•	Optimale	zekerheid	gedurende	60	maanden.
•	Geen	onverwachte	reparatiekosten.
•	Geen	draaiurenbeperking.
•	Lage,	calculeerbare	uurkosten.
•	Een	perfect	onderhouden,	bedrijfszekere	machine	.
•	Maximale	inzetbaarheid	van	uw	investering.
•	Onderhoud	en	reparatie	met	originele	onderdelen	en	
	 producten	van	het	betreffende	merk.

Het Jean Heybroek 
Pro+Garantieplan biedt u 

zekerheid. Niet alleen 
gedurende de eerste jaren, 
maar tot en met 5 jaar na 

eerste ingebruikname van uw 
Jean Heybroek machine.

Jean Heybroek Pro+GarantiePlan
Jean Heybroek importeert hoogwaardige machines van be-
trouwbare wereldmerken, en heeft een naam hoog te houden 
op het gebied van onderdelenvoorziening en service. Een uiterst 
moderne werkplaats met ervaren medewerkers, een uitgebreid 
onderdelenmagazijn en een mobiele servicedienst waarborgen 
de optimale inzetbaarheid van uw machine. 

Onze dealerorganisatie geeft up-to-date informatie en onder-
steuning aan onze klanten. De dealers zijn prima uitgerust om 
uw machine optimaal af te stellen en te onderhouden, zodat hij 

altijd volledig inzetbaar is als het erop aankomt.

Om de bedrijfszekerheid van uw machine zeker te stellen is er 
nu het Jean Heybroek Pro+GarantiePlan. Het Jean Heybroek 
Pro+Garantieplan biedt u zekerheid. Niet alleen gedurende de 
eerste jaren fabrieksgarantie, maar tot en met het vijfde jaar na 
eerste ingebruikname van uw machine. Het Pro+GarantiePlan 
biedt	60	maanden*	bedrijfszekerheid	zonder	zorgen	mits	u	er	
als klant ervoor zorgt dat het onderhoud volgens de voorschrif-
ten wordt uitgevoerd. Het Pro+GarantiePlan wordt standaard 
geleverd op álle nieuwe machines van de wereldmerken TYM, 

Antonio Carraro, Toro en LM Trac. 
* Het Pro+GarantiePlan van 60 maanden is inclusief de fabrieksgaran-

tieperiode (1 jaar LM Trac, 2 jaar TYM, Antonio Carraro en Toro). 



Zo houdt u uw machines bedrijfszeker:

•		Onderhoud	uw	machine	altijd	volgens	de	voorschriften	van	de		
fabrikant.	Uw	dealer	is	de	specialist	om	dit	voor	u	te	verzorgen.		
Regelmatig	onderhoud	voorkomt	stilstand	in	drukke	periodes.

•		Gebruik	uitsluitend	brandstof	volgens	EN	590	norm.	
•		De	lucht-	en	brandstoffilters	schoonhouden	bespaart	brandstof.
•		Laat	uw	materiaal	jaarlijks	keuren	door	de	Jean	Heybroek-
	 dealer.	Dit	voorkomt	problemen	en	verhoogt	de	veiligheid	van	

uw	medewerkers.	

originele     onderdelen 
 
=  langer     leven!

genuine Parts     guarantee

www.jeanheybroek.com 

Originele onderdelen
Onze werkplaats met ervaren medewerkers 
staat garant voor vakkennis en vakmanschap. 
Jean Heybroek maakt bij onderhoud en repa-
raties altijd gebruik van originele onderdelen. 
Goed onderhouden machines met originele 
onderdelen garanderen minder stilstand, 
minder onderhoud en minder reparatietijd. 

Spelregels

Het Jean Heybroek Pro+GarantiePlan is erg transparant en overzichtelijk. 
Voor u als eigenaar gelden slechts een paar eenvoudige spelregels:
•  Het object moet worden onderhouden volgens de voorschriften van 
 de fabrikant.
•  Het object moet minstens één keer per jaar worden onderhouden door 

een officiële Jean Heybroek-dealer.
•  Bij onderhoud en reparaties mogen uitsluitend originele onderdelen en  

voorgeschreven Total of Total-Agri smeermiddelen worden gebruikt.
• Bij schades na het eerste jaar (LM Trac) of tweede jaar (Tym, Toro en
 Antonio Carraro) geldt er een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis.



Specialist in kwaliteit...

www.jeanheybroek.com
   

Jean Heybroek bv

Wilgenkade 6, 

NL-3992 LL  Houten

Postbus 228, 

NL-3990 GA  Houten

T: 030 - 639 46 11   

F: 030 - 639 46 55    

E: info@jeanheybroek.com

www.jeanheybroek.com

Aan deze brochure zijn geen rechten te ontlenen. De definitieve acceptatie vindt plaats na invulling en ondertekening van het 
aanvraagformulier en 100% acceptatie door de verzekeraar.

Kijk voor meer informatie over het Jean Heybroek 
Pro+GarantiePlan op www.jeanheybroek.com, 
of neem contact op met uw dealer.

Schadevrijplan Excellent Plus
Het Jean Heybroek Schadevrijplan Excel-
lent Plus is de perfecte aanvulling op het 
Pro+Garantieplan. Deze all-risks verzekering 
biedt u als ondernemer een compleet pakket 
aan zekerheid.

Het Excellentplan omvat o.a.:
•	7	jaar	eigen	gebrek	dekking,
•	5	jaar	nieuwwaarde	dekking	bij	
 totaal verlies,
•	een	laag	eigen	risico,
•	en	een	scherpe	premie.

Voor meer informatie en advies kunt u 
contact opnemen met Stopel Bedrijfs-
verzekeringen	BV,	tel.	0546	-	48	01	80.


