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Een aantal jaren geleden zijn we begonnen aan een grote uitdaging.  

In een tijd van teruglopende verkopen  een bedrijf opzetten in caravans en campers.  

Vele dachten, en sommige zeiden het ook: “Waar beginnen jullie in godsnaam aan”.  

 

Maar het ondernemersbloed kruipt waar het niet gaan kan en in 2012 werd een compleet 

nieuwe showroom met werkplaats en kantoren gebouwd aan de Hulsenweg 8 in 

Nederweert.  

Samen met de aannemers is hier een mooi pand neergezet waarin we nu meer dan 3 jaar 

werkzaam zijn. Een prettige omgeving om in te werken, voorzien van een goed geoutilleerde 

werkplaats waar onze monteurs dagelijks bezig zijn met het afleveringsklaar maken, 

repareren, onderhouden en keuren van caravans en campers. Wij bieden het complete 

onderhoud aan caravans en campers (zowel camper- als autogedeelte), schade herstel, op- 

of inbouw van accessoires, verkoop, bemiddeling.  

 

Maar dit is enkel en alleen mogelijk door samenwerking.  

Het voelt goed om samen te mogen werken met een deskundig, gemotiveerd team.  

Het voelt goed om samen te mogen werken met de fabrikanten en leveranciers waarvan wij 

de kwalitatief hoogwaardige producten verkopen.   

En het doet ons goed dat wij door onze klanten gewaardeerd worden en zij het vertrouwen 

in ons hebben om vakantiezaken te doen met Raema Caravans & Campers. 

 

Dat dit alles niet geheel onopgemerkt is gebleven blijkt uit het feit dat wij enige tijd geleden 

benaderd zijn met de mededeling dat ons bedrijf genomineerd is voor de Succes Award 2016 

in de Caravan & Camper branche en dat wij ons uiteindelijk de branchewinnaar van 2016 

mogen noemen.  

 

Er zal de nodige publiciteit aan gegeven worden maar laat het duidelijk zijn: De succesfactor 

is te danken aan de inzet van onze medewerkers, de samenwerking met fabrikanten en 

leveranciers, de mooie kwalitatief hoogwaardige producten en het vertrouwen dat onze 

klanten in ons hebben.  

Dus branchewinnaar zijn we allemaal samen.  

 

Team Raema caravans & campers  

Johan, Jacqueline, Frans, Rianne, Rob, Martin, Rick en Kim.  
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