
TIPS 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

ONDERHOUDSBEURTEN 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 reparatie-

Grote Bovag beurt + gaskeuring + WDC (vochtkeuring) - Enkelasser    1) 275,00€             tijd kan worden ingepland en eventueel benodigde onderdelen besteld kunnen worden.

Grote Bovag beurt + gaskeuring + WDC (vochtkeuring)  - Dubbelasser    1) 355,00€        

Bovag onderstelbeurt - Enkelasser    1) 195,00€             Als uw caravan gepland staat voor een van onze onderhoudsbeurten, vragen wij u vriendelijk alle 

Bovag onderstelbeurt - Dubbelasser     1) 275,00€        bovenkasten en bergruimten onder het vaste bed c.q. de zitgroep leeg te maken in verband met de

Inspectiebeurt Bovag  vouwwagen   1) 175,00€             vochtmeting. Mochten de kasten niet leeg zijn kan er geen volledige vochtmeting uitgevoerd 

EXTRA WERKZAAMHEDEN I.C.M. ONDERHOUDSBEURT worden. Wij zijn dan echter wel genoodzaakt om de volledige prijs die geldt voor de beurten, te 

Filters airco schoonmaken 40,00€          hanteren.

Mover nakijken - Testen werking en accutest met rapport  2) 40,00€          

Water op toilet bij controle 18,00€          Wij adviseren u tijdig te bellen voor het maken van een afspraak.

Water op boiler en kranen bij caravan 33,50€          

REMMENTEST
Losse remmentest mét rapport, zonder onderhoudsbeurt 40,00€          VOETNOTEN
VOCHTCONTROLES 1) Prijzen zijn inclusief wielnaafmoeren, een Bovag keuringsrapport en remmentest

Vochtkeuring (ook na één jaar bij nieuwe caravans) 65,00€          2) Mits rapportage mogelijk is

125,00€        3) Andere merken dan Oyster of Teleco op na-calculatie

130,00€        

OVERIGE WERKZAAMHEDEN
87,00€          

12,50€          

14,50€          

14,50€          

25,00€          

150,00€        

98,00€          

49,00€          

SCHADE EXPERTISE Wij berekenen €15,00 milieukosten tot een factuurbedrag van €150,- . Bij een hoger factuur-

140,00€        bedrag wordt €25,00 milieukosten in rekening gebracht. Bij grote BOVAG beurt, 

195,00€        BOVAG onderstelbeurt en Inspectiebeurt Bovag  vouwwagen zijn milieukosten inbegrepen.

265,00€        Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW.

WWW.RAEMACARAVANS.NL
HULSENWEG 8 - 6031 SP NEDERWEERT

TEL 0495-725900
INFO@RAEMACARAVANS.NL

Expertisekosten bij waardevermindering 10% met een maximum  tot € 1.400,-

Expertisekosten bij waardevermindering 10% met een maximum  vanaf € 1.400,-

Expertisekosten 10% van uitkeringsbedrag met een maximium van €265,-

Breekkabel incl. monteren

Wegen caravan

Tempo 100 ontheffing voor Duitsland

Vervangende stikker Tempo 100 ontheffing

Update schotel Oyster/Teleco incl. update zenderlijst    3)

ONDERHOUD CARAVAN
Wij adviseren jaarlijks een grote Bovag beurt uit te laten voeren, uw verzekering vereist ten minste eens

per twee jaar een grote Bovag beurt uit te laten voeren.

Omleggen banden caravan per band  

Balanceren banden caravan per band 

Uurtarief voor meerwerk caravans

Meerprijs digitale zegel LMC 

Meerprijs digitale zegel Eriba
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