Raema Caravans & Campers onderhoudsbeurt camper 2017
Alle genoemde prijzen zijn schattingen
Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW
Camperopbouw
Kitnaden inspecteren
Cilindersloten luiken en deuren smeren
Bodemplaat inspecteren
Gasslang, drukregelaar controle (niet vervangen) (1)

Kleine Beurt
2 uur

Grote beurt
4,5 uur

➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

Gassysteem afpersen
Boordaccu testen met meetapparatuur (niet vullen) (1)
Vochtmeting uitvoeren (2)
Service terugstellen
Auto, onderstel en motor
Olie en oliefilter vervangen

➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

➢

➢

Ruitensproeiervloeistof controleren en aanvullen
Koelvloeistof controleren, antivries meten en aanvullen
Verlichting controleren visueel

➢
➢
➢

➢
➢
➢

Bandenspanning controleren/corrigeren (3)
Banden controleren visueel (profiel, staat, leeftijd)

➢
➢

➢
➢

Startaccu testen met meetapparatuur (niet vullen) (1)
Remvloeistof testen (niet vervangen) (1)
Onderstel- en motorinspectie visueel

➢
➢
➢

➢
➢
➢

Remmen controleren visueel
Wielen demonteren, remonderzoek, reinigen en smeren

➢

➢
➢

Wiellagers en assen controleren, wielen monteren
Luchtfilter vervangen
Brandstoffilter vervangen

Werkplaats tarief p/uur

€ 69,58

Stikstof vullen van de banden (prijs per stuk)
Wielen balanceren (prijs per wiel)
Demonteren en monteren banden (prijs per band )

€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50

Stalen ventiel bij vernieuwen band (prijs per band)
Stalen ventiel monteren bij bestaande band (prijs per band)
Opbouwbeurt compleet zoals omschreven (controle van extra accessoires in overleg)
Opbouwbeurt i.c.m. Kleine of Grote Beurt
Meerprijs dichtheidszegel bij LMC vochtkeuring
Meerprijs vochtkeuring Frankia Thermo Guard / Thermo Guard Plus

€ 4,95
€ 20,00
€ 225,00
€ 115,00
€ 29,95
€ 84,00

Bovag Camper opbouwbeurt

➢
➢
➢

Dieselreiniger toevoegen voor reinigen systeem
➢
Separate werkzaamheden
Prijs
Wielen demon. contr. en reinigen. Wiellagers, assen, remmen contr i.c.m. kleine beurt € 195,00
APK tot 3500kg, i.c.m. grote beurt (niet voor C1)
€ 25,00
APK tot 3500kg, i.c.m. kleine beurt (niet voor C1)
€ 40,00
APK tot 3500kg, roetmeting, remmentest en Afmeldkosten (4) (niet voor C1)
APK vanaf 3500kg (C1)

€ 95,00
op aanvraag

Remvloeistof vervangen (advies: iedere 2 jaar)
Vochtmeting uitvoeren (ook onderdeel van de Kleine & Grote Beurt) (2)
Gassysteem afpersen (ook onderdeel van de Kleine & Grote Beurt)

€ 42,50
€ 76.00
€ 24,50

Bodem controle

➢

➢

Watersysteem (natcontrole)
Vuilwatersysteem
Boiler

➢
➢
➢

➢
➢
➢

Cassettetoilet (natcontrole)
12V en 220V installatie, aardlek, boardaccu

➢
➢

➢
➢

Koelkast controle
Gascontrole slangen, drukregelaar en afpersen
Kachel controle

➢
➢
➢

➢
➢
➢

Globale vochtmeting
Service- en Onderhoudsbeurt per merk
Beurt:
Fiat Ducato t/m 2006 R90, 230, 244
Fiat Ducato vanaf 2007 t/m 2011 X250

➢

➢

Kleine beurt
€335,€390,-

Grote beurt
€545,€605,- *

Fiat Ducato vanaf 2012 X250
Renault Master

€390,€355,-

€655,€595,-

Ford Transit
Volkswagen Transporter
Mercedes Benz Sprinter t/m 2005

€355,€355,€375,-

€595,€595,€595,-

*

Mercedes Benz Sprinter vanaf 2006
€420,€685,Voor Buscamper modellen wordt er €60 in mindering gebracht op de hierboven gestelde prijzen,
omdat de vochtmeting en bodemplaatinspectie hierbij komen te vervallen.
* bij bepaalde type Fiat Ducato motoren kan er een speciale brandstoffilter gebruikt zijn, Voor deze
speciale filter geldt een meerprijs van € 109,00 incl. BTW. (1368127080)

Is het autogedeelte van uw camper nog niet toe aan een servicebeurt?
Wij adviseren u om het opbouwgedeelte jaarlijks te onderhouden.

Veel gevraagde extra werkzaamheden i.c.m. de onderhoudsbeurten zijn:

Distributieriem vervangen compleet
Inclusief spanrollen, V-snaar of multiriem (spaninrichting van V-snaar of multiriem niet inbegrepen).
•

•
•

Tot 2007 -> bij 60.000km of 4/5 jaar
Vanaf 2007-> 180.000km of 4/5 jaar,
Compleet distributieriem vervangen Alkoof, bus of Semi-integraal model
Compleet distributieriem vervangen Integraalmodel
Advies Renault Master (7):
Bij 120.000 km of iedere 5/6 jaar
Compleet distributieriem vervangen Alkoof, bus of Semi-integraal model
Compleet distributieriem vervangen Integraalmodel
Advies Volkswagen T4 en T5 (7) Bij 120.000km of iedere 5/6 jaar
Compleet distributieriem vervangen Alkoof, bus of Semi-integraal model
Compleet distributieriem vervangen Integraalmodel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Advies Fiat Ducato (7):

€550,00
€625,00
€500,00
€575,00
op aanvraag
op aanvraag

Motordiagnose met uitleesapparatuur
Beveiligingsinstallatie klasse 1 of Bearlock keuren (5)

€49,50
€17,50

Alarminstallatie klasse 2 of 3 kleuren (5)
Schadetaxatie (6)

€22,50
€175,00

€72,00 per uur met minimum van

Airco service compleet (motor airconditioning, advies elke 2 jaar)
Diagnose stellen, system ledigen, vacumeren, koudemiddel recyclen, testen
(excl. bijvullen van koudemiddel)
Interieurfilter vervangen
Afpersen met stikstof

€97,50
€55,50
€20,00

Koudemiddel per gram
Lekvloeistof toevoegen

€00,15
€22,50

Desinfectie aircosysteem

€39,95

Vervangen van banden (voordelig i.c.m. C/D-Beurt
Bijvullen vloeistof accu’s (niet onderhoudsvrij)
LPG Gasfilter vervangen
Koelkast brander en uitlaat reinigen (propaan gas)
Koelkast brander en uitlaat reinigen (LPG)
Beveiligingssystemen keuren (vaak verplicht voor de verzekering
Vervangen van remvloeistof (2 jaarlijks)
Controle gehele laadsystemen (gehele voertuig + opbouw)
Airco service i.c.m. pollenfilter vervangen (2 jaarlijks)
Desinfectie aircosysteem (auto technisch) (2 jaarlijks)
Vervangen gasslangen met vaste koppeling
Vervangen gasslangen met slangklemmen

Advies:
iedere 6 jaar
1x per jaar
1x per jaar
1x per jaar
2x per jaar
1x per jaar

T IPS BIJ HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en de afspraak zo efficiënt mogelijk in te kunnen
plannen vragen wij u bij het maken van een afspraak uw kentekenbewijs bij de hand te houden.
Wij verzoeken u dan ook vriendelijk alle werkzaamheden door te geven, zodat de juiste reparatietijd
kan worden ingepland en eventueel benodigde onderdelen besteld kunnen worden.
Als uw camper gepland staat voor een van onze onderhoudsbeurten, vragen wij u vriendelijk alle
bovenkasten en bergruimten onder het vaste bed c.q. garage leeg te maken in verband met de
vochtmeting. Mochten de kasten niet leeg zijn kan er geen volledige vochtmeting uitgevoerd
worden. Wij zijn dan echter wel genoodzaakt om de volledige prijs die geldt voor de beurten, te
hanteren.
Wij adviseren u tijdig te bellen voor het maken van een afspraak

Hulsenweg 8, 6031SP Nederweert
Tel.
0495 725 900
Fax
0495 725 901
Info@raemacaravans.nl
www.raemacaravans.nl
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Overleg bij het maken van een afspraak uw wensen voor eventueel vervangen of vullen.
Hiervoor dient u alle kasten en bergruimten leeg te maken.
3 Zorg dat de opbergplaats van het reservewiel toegankelijk is.
4 Goedkoper i.c.m. grote & kleine beurt
5 Bij positief resultaat wordt (advies SCM, voor verzekeringsdoeleinden) eerder afgegeven certificaat verlengd.
6
Bij schade reparaties door Raema Caravans b.v. worden de door ons berekende taxatiekosten in mindering
gebracht.
7
Exacte termijn voor vervanging wordt vastgesteld op basis van advies fabrikant aan de hand van het
chassisnummer van het voertuig.
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