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Na 35 jaar officiëel dealerschap van 

het mooie merk Saab in Alphen a/d 

Rijn en 9 jaar erkend reparateurschap 

in Woerden heeft de familie Fase hun 

twee Saabbedrijven nu samengevoegd 

in Woerden.

Omdat het rayon Alphen a/d Rijn tweeënhalf procent van 

Nederland beslaat met Leiden, Alphen a/d Rijn en de Bol-

len- en Duinstreek als belangrijkste gebieden, durfden Di-

nant Fase senior en junior niet van al die trouwe klanten 

(vaak al sinds het allereerste begin) te vragen helemaal naar 

Woerden te komen. Daarom is Fase tegelijk met de sa-

menvoeging een unieke haal- en brengservice gestart. Zo 

is Woerden voor iedereen dichtbij en heeft de klant recht-

streeks contact met degene die repareert. Indien gewenst 

wordt vervangend vervoer bij de klant thuis of op de zaak 

achtergelaten tijdens het onderhoud of de reparatie.

Om de Saabrijder ook in de verdere toekomst professio-

neel Saabonderhoud en -reparaties te kunnen garanderen 

is Dinant Fase jr. samen met zijn vriendin Lisanne Buijnink 

een zelfstandige onderneming gestart op het vertrouwde 

adres in Woerden. Dinant jr. (bouwjaar 1985) is gecertifi-

ceerd Saab Master Technician en is net als zijn ouders vol-

ledig besmet met het Saabvirus. Met een goed uitgeruste 

werkplaats en een rijkelijk gevuld magazijn bedient junior 

ook zelfsleutelaars en autoschadebedrijven in de wijde om-

geving van onderdelen. 

Via een koeriersdienst worden zij dagelijks bevoorraad. 

Ook voor hen is Woerden dus altijd dichtbij. 

In hetzelfde pand aan de Barwoutswaarder in Woerden 

zijn de ouders van Dinant jr. met meerdere activiteiten ge-

vestigd. Dinant Fase sr. beschikt over een voorraad prach-

tige Saabs voor klanten die nog eens willen verjongen. Maar 

ook voor een oldtimer Saab kunt u bij Dinant sr. terecht. 

Dankzij een zorgvuldig opgebouwd netwerk is hij ook in 

staat om snel een zoekopdracht uit te voeren voor klanten 

als de door hun gewenste Saab niet bij hem in de voorraad 

aanwezig is.

Op deze manier combineren Fase junior en senior op unie-

ke wijze de voordelen van 35 jaar Saabervaring met een 

jeugdige toekomst onder de aloude bedrijfsnaam Fase Ex-

clusief. Ook het credo blijft als altijd: “De service van Fase 

blijft je verbazen!”

Tekst: Lennard Schaap

Foto: Fase Exclusief

In Saabberichten 3 van 1997 stond al eens een artikel 

over Fase Exclusief getiteld "De schoenen van de 

klant". Een scan van dit artikel is te vinden op onze 

vernieuwde website: www.saabclub.nl 

Op www.YouTube.com kunt u na het intikken van 

“Fase promo V2” een leuk filmpje zien over Fase 

Exclusief toen en nu. Op www.saabclub.nl vindt u de 

directe link naar het filmpje. 

Fase blijft verbazen
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WELKOM BIJ FASE-EXCLUSIEF,
UW ERKENDE SAAB REPARATEUR!
Bijzondere auto’s – bijzondere klanten – bijzondere reparateur: 
dat is de kern van Fase-Exclusief, erkende Saab-reparateur voor 
het Groene Hart en ver daar buiten. Gevestigd in Woerden aan 
de Barwoutswaarder, zet een even enthousiast als vakkundig 
team zich maximaal in voor de Saab-rijders.
Wat maakt ons bijzonder?

– Saab-historie sinds 1980,
– perfecte sfeer, zoals bij een familiebedrijf hoort,
– medewerkers met hart voor het merk en de rijders,
– onze unieke haal en brengservice, kosteloos uw auto opgehaald 
en na reparatie weer thuis gebracht. 

Bekijkt u voor onze bedrijfspromo de site: www.fase-exclusief.nl

DE OCCASIONS VAN FASE EXCLUSIEF
Bezoek voor meer informatie onze website of bel 0348-890091

Saab 9.5 2.0 T Aero XWD 

Bouwjaar 2013

Kilometerstand 16.000

Prijs € 52.500,-

Saab 9.3 2.0T Aero sport sedan

Bouwjaar 2003

Kilometerstand 154.000

Prijs € 7.950

Saab 9.3 1.8 t Norden Exclusive 

Bouwjaar 2010

Kilometerstand 124000

Prijs € 12.950

Met trekhaak en navigatie 

Saab 9.3 vector cabrio

Bouwjaar 2006

Kilometerstand 77000

Prijs €15.950 

Fase-Exclusief   |   Barwoutswaarder 9   |   3449 HE Woerden   |   0348-890091
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WELKKOM BIJI FFASASE-E EXEXCLCLUSUSIEEF,F,
UW ERKRKENNDEDE SSAAAABB REREPAPARARATETEURUR!!
Bijzondere aauto’ss – bbijzzondn ereere klklantntenen – b– bijzij ondonderere rer parparateateur:ur  
dat is de kern vann FaF se-se-Excxcluslu iefief, e, erkerkendende SaSaab-ab-repreparaarateuteur vvooroor  
het Groenoene Harta enen vever dr aaraar bubuiteiten.. GevGevestestigdgd inin WoWoerdrden e aanaan 
de Barwouo tswtswaaraarderder, z, zet et eeneen eveven en ententhohousiasiast st alsals vavakkukkundindigg
team zichic mam ximximaalaal inn vooor or dede SaaSaab-rb- ijdjderser ..
Wata mamaaktk onons bs bijzijzondonder?er?

– SSaaba -hi-h stostorierie ssindsnds 191980,80,
– pperfrfectec e se sfeefeer,r, zoaoals ls bijbij eee n fn famiamilieliebedbedrijrijf hhooroort,t,
– mmededewerwerkerkers ms met et harhart vt vooroor hehet mt merkerk enen dede ririjdejders,rs,
– oonzez ununiekieke he haalal ene brbrengengserse vicvicee, koskostelteloosoos uwuw auauto to opgopgehahaaldald 
en n nana repreparaaratietie weweer er thuthuis is gebgebracracht.ht. 

Beke ijkijkt uu vvoor or onzonze be edredrijffsprspromoomo dede sisite:te: wwwww.fw.fasease-ex-excluclusiesief.nf.nll

DEDE OOCCCCASASIOIONSNS VVANAN FFASASEE EXEXCLCLUSUSIEIEFF
BezBe oekoek vovoor or meemeer r infonformarmatietie ononzeze webwebsitsite oe of bf bel el 0340348-88-89009009191

SaaSaab 9b 9.5 .5 2.02.0 T T AerAero Xo XWDWD

BouBouwjawjaar ar 20120133

KilKilomeometerterstastandnd 16.16.000000

PriPrijsjs € 5€ 52.52.500,00,--

SaaSaab 9b 9.3 .3 2.02.0T AT Aeroero spsportort sesedandan

BouBouwjawjaar ar 20020033

KilKilomeometerterstastandnd 154154.00.0000

PriPrijsjs € 7€ 7.95.9500

SaaSaab 9b 9.3 .3 1.81.8 tt NorNordenden ExExcluclusivsive e 

BouBouwjawjaar ar 20120100

KilK omeometererstastandnd 12424000000

PriP jss € 1€ 12.92. 5050

MetMet trt ekhkhaakaak ene nanavigv atiatiee 

Saab 9.3 3 vector cabrio

Bouwjaar r 20066

Kilometerstand 77000

Prijs €15.950

Fase-Exclusief   |  Barwoutswaarder 9   |   3449 HE Woerden   |   0348-890091

WELKOM BIJ FASE-EXCLUSIEF,
UW ERKENDE SAAB REPARATEUR!
Bijzondere auto’s – bijzondere klanten – bijzondere reparateur: 
dat is de kern van Fase-Exclusief, erkende Saab-reparateur voor 
het Groene Hart en ver daar buiten. Gevestigd in Woerden aan 
de Barwoutswaarder, zet een even enthousiast als vakkundig 
team zich maximaal in voor de Saab-rijders.
Wat maakt ons bijzonder?

– Saab-historie sinds 1980,
– perfecte sfeer, zoals bij een familiebedrijf hoort,
– medewerkers met hart voor het merk en de rijders,
– onze unieke haal en brengservice, kosteloos uw auto opgehaald 
en na reparatie weer thuis gebracht. 

Bekijkt u voor onze bedrijfspromo de site: www.fase-exclusief.nl

DE OCCASIONS VAN FASE EXCLUSIEF
Bezoek voor meer informatie onze website of bel 0348-890091

Saab 9.5 2.0 T Aero XWD 

Bouwjaar 2013

Kilometerstand 16.000

Prijs € 52.500,-

Saab 9.3 2.0T Aero sport sedan

Bouwjaar 2003

Kilometerstand 154.000

Prijs € 7.950

Saab 9.3 1.8 t Norden Exclusive 

Bouwjaar 2010

Kilometerstand 124000

Prijs € 12.950

Met trekhaak en navigatie 

Saab 9.3 vector cabrio

Bouwjaar 2006

Kilometerstand 77000

Prijs €15.950 

Fase-Exclusief   |   Barwoutswaarder 9   |   3449 HE Woerden   |   0348-890091


