
Groene originele onderdelen met garantie

Beter voor het 
milieu én uw 
portemonnee!



Repareren? Groen bespaart poen!

Reparaties: elke autorijder krijgt er helaas mee te 
maken. Op de kosten wilt u besparen, maar op de 
kwaliteit van uw auto natuurlijk niet. De oplossing? 
Laat de garage uw auto repareren met groene originele 
onderdelen. Dat is beter voor het milieu én voor uw 
portemonnee!

Eerste keus: onderdelen met garantie

Groene originele onderdelen zijn gebruikte onderdelen 
die voor het overgrote deel afkomstig zijn van jongere 
tot bijna nieuwe auto’s. Ze worden zorgvuldig geselec-
teerd en zijn in uitstekende staat. Deze gebruikte onder-
delen kunnen nog lang mee én zijn veel goedkoper.  



Bovendien bent u verzekerd van kwaliteit. Groene origi-
nele onderdelen worden namelijk geleverd met garantie. 

Beter voor het milieu

Groene originele onderdelen worden optimaal benut. 
Ze bewijzen hun kwaliteit in twee autolevens. Daardoor 
zijn er veel minder nieuwe onderdelen nodig. Door te 
kiezen voor groene originele onderdelen, draagt u dus 
direct bij aan een beter milieu!

 
Tel uit uw winst!

Kapotte onderdelen kunt u vervangen door nieuwe, 
originele onderdelen. Maar als uw auto niet nieuw 



meer is, heeft dat weinig zin. De kans is groot dat de 
onderdelen veel langer meegaan dan uw auto. En daar 
betaalt u ook nog eens de hoofdprijs voor. Dubbele 
verspilling! Steeds meer automobilisten kiezen daarom 
voor groene originele onderdelen. 

Snel weer op weg 

Met uw auto wilt u zo snel mogelijk weer de weg op. 
Ook daarvoor moet u groene originele onderdelen 
hebben. Groene originele onderdelen zijn direct 
leverbaar voor alle merken. U kunt dus snel weer 
doorrijden. Groene originele onderdelen: goed voor het 
milieu én uw mobiliteit!

Waar vindt u groene originele onderdelen?

Repareert u zelf of laat u het over aan een garage 
of schadeherstelbedrijf? De gecertificeerde Stiba-
bedrijven zorgen dat u verzekerd bent van kwaliteit. 



Bij de Stiba-bedrijven kunnen particulieren en garages 
terecht voor groene originele onderdelen met garantie. 
De Stiba-bedrijven met hun onderdelenaanbod vindt u 
op groeneonderdelen.nl.
 

Recycling: ook daar zorgt Stiba voor

Is uw auto total loss of komt hij niet meer door de APK? 
Ook dan moet u bij het Stiba-bedrijf zijn. Alle Stiba-
bedrijven zijn gecertificeerd en RDW-erkend. Vakkundig 
en milieuverantwoord verwerken zij afgedankte 
voertuigen. Onderdelen die aan de kwaliteitseisen 
voldoen, gaan een nieuw leven tegemoet. Overige 
materialen worden via recycling opnieuw gebruikt. 
Het dichtstbijzijnde Stiba-bedrijf vindt u op 
groeneonderdelen.nl. 

Slim repareren? 
Snel naar groene onderdelen.nl!



Meer informatie

Stiba is de Nederlandse brancheorganisatie van ge-
certifi ceerde auto-, motorfi ets-, truck- en aanverwante 
voertuigdemontagebedrijven. Meer informatie over 
Stiba en haar activiteiten vindt u op stiba.nl. 

Met groene originele onder-
delen dragen Stiba en haar 
leden bij aan een duurzame 
toekomst. Wilt u daar meer 
over weten? Kijk dan op 
groeneonderdelen.nl! 

Slim repareren? 
Snel naar groene onderdelen.nl!


