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Washcardnummer: (in te  vullen door Perfect Carwash)

Naam vereniging/stichting:

Voornaam:

Achternaam:

Adres:

Postcode/Woonplaats:

Geboortedatum

Telefoon:

Email:

Kenteken:

 Handtekening:

PERFECT

CARWASH

FANCLUB

PERFECT

CARWASH

FANCLUB

U kunt het formulier inleveren bij de kassa van Perfect Carwash 
Enschede. De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend 
gebruikt door Hulshof Carwash B.V. en niet aan derden verstrekt.

Met uw ondertekening gaat u akkoord met de onze algemene voorwaarden. Te downloaden op onze website of telefonisch bij ons op te vragen.



DOORSNEDE AUTOLAK

GLANSCOATING

WAX LAAG
POLISH LAAG

PERFECT

PROTECT

WASSTRAAT

INGANG
WASSTRAAT

KASSA

WC

CAFÉ

KASSA 2

INGANG
CARWASHUITGANG

W E S T E R VA L

GLANSSTRAAT

STOFZUIGERPLEIN

TANKSTATION

PERFECT AUTOWASSEN!  
GRONDIG, GLANZEND, GENIAAL!
Perfect Carwash heeft in Enschede een uniek concept 

neergezet! Geen reguliere carwash maar een all-in 

concept met een wasstraat, glansstraat en een luxe 

stofzuigerplein. Om het compleet te maken kunt 

u ook nog eens uw voertuig voordelig vol tanken bij 

Netto Tank Enschede!

Wij maken gebruik van de nieuwste innovaties en 

technieken, in samenhang met duurzaamheid en mili-

eubewustheid. Perfect Carwash en Netto Tank zijn een 

onderdeel van Hulshof Mobiliteit Service.

WASSTRAAT

Onze wasstraat zit boordevol met de nieuwste 

technieken om uw voertuig de best mogelijke behan-

deling te geven. U kiest met behulp van ons program-

maoverzicht het juiste wasprogramma. Hoe beter 

het programma hoe meer opties u ontvangt voor het 

behandelen van het oppervlak van uw voertuig.

GLANSSTRAAT

Uniek in Nederland is onze Glansstraat. Hier kunt u uw 

auto na het wassen laten voorzien van een glans-coa-

ting, bandenzwart en een Rain-OK voorruit coating. 

Door het aanbrengen van de glans-coating bovenop de 

wax, polish en Perfect Protect word er een superglad 

anti-statisch oppervlak gecreeërd zodat uw auto na 

deze behandelingen er weer helemaal showroom klaar 

uitziet!

CLUB WASSEN 

BIJ PERFECT CARWASH ENSCHEDE

Vraag nu een Perfect Washcard aan en u ontvangt daarbij onze 

voordelen:

 • Altijd korting op onze programma’s!

 • Altijd op de  hoogte van het laatste nieuws!

 • Gratis uw autowassen op uw verjaardag!

 • 1 tegoed met meerdere passen mogelijk.

2,5% van uw totale wassingen worden gereserveerd en 

jaarlijks gedoneerd aan uw club, stichting of goede doel.

EXTRA: 

GOEDE DOELEN WAS DAG

1 zaterdag per jaar wordt van elke gewassen auto €2,50 opgepot 

en naar Rato verdeeld onder de deelnemende partijen aan het 

clubwassen bij Perfect Carwash Enschede.

AANMELDEN?
Wilt u uw club, stichting of goede doel aanmelden? 
Stuur dan een mail naar info@perfectcarwash.nl zodat 

er een afspraak gemaakt kan worden om alles officieel 

door te nemen en rond te maken.
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PERFECT WASHCARD
PROFITEER ALTIJD 
MET ONZE WASHCARD! 

WWW.PERFECTCARWASH.NL

PERFECT
CARWASH
FANCLUB

De Perfect Washcard is kostenloos, met deze prepaid Washcard krijgt 

u altijd korting op onze programma’s van de Wasstraat en Glansstraat. 

Tevens krijgt u op uw verjaardag een gratis wassing cadeau en houden 

wij u als eerste op de hoogte van alle nieuwtjes en acties.
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WASHCARD WORDT 

JAARLIJKS 
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