
Raema Caravans & Campers onderhoudskosten 2021

Art.nr. Omschrijving Prijs incl. BTW 

ra10150 A* Grote Bovag beurt + gaskeuring + WDC (vochtkeuring) 245,00€                

ra10617 B* Idem echter dubbelassige uitvoering 315,00€                

ra10350 C* Idem echter alleen Bovag onderstelbeurt enkelas inclusief wielnaafmoeren 170,00€                

ra10618 D* Idem echter alleen onderstelbeurt dubbelas inclusief wielnaafmoeren 240,00€                

ra10301 E* Inspectiebeurt Bovag  vouwwagen met Bovag rapport 149,00€                

Prijzen zijn inclusief wielnaafmoeren, een Bovag keuringsrapport en remmentest

ra10619 Caravan filters airco schoonmaken 35,00€                  

ra10620 Mover nakijken 35,00€                  

ra10621 Water op toilet bij controle 15,00€                  

ra10622 Water op boiler en kranen bij caravan 30,00€                  

ra20030 Alleen remmentest met rapport 30,00€                  

Het advies is om ieder jaar een grote BOVAG beurt te laten uitvoeren.

Voor de verzekering mag het ook éénmaal per 2 jaar zijn. 

Voor nieuwe caravans na 1 jaar een kleine beurt met vochtkeuring 

ra10149 Alleen vochtkeuring (WDC) 60,00€                  

ra10623 Nastelbeurt na 1 jaar aan nieuwe caravan niet door Raema geleverd 165,00€                

ra10624 Nastelbeurt na 1 jaar aan nieuwe caravan door Raema geleverd met remmentest en WDC 185,00€                

Idem echter zonder WDC 165,00€                

ra10149 Vochtkeuring (ook na één jaar bij nieuwe caravans) 60,00€                  

ra10303 Vochtkeuring voor campers m.u.v. lmc 84,00€                  

ra10304 Vochtkeuring voor lmc campers (incl. download voor LMC) 123,95€                

ra10305 Vochtkeuring voor lmc caravans (incl. download voor LMC) 99,95€                  

Wij berekenen € 12,50 milieukosten tot een factuurbedrag van € 150,-. Bij een hoger factuurbedrag wordt € 19,50 milieukosten in rekening gebracht.

*n.v.t. op A t/m E 



Raema Caravans & Campers onderhoudskosten 2021

Art.nr. Omschrijving Prijs incl. BTW 

ra20000 Uurtarief voor meerwerk caravans á € 65,00 exclusief BTW 78,65€                  

ra40000 Uurtarief voor meerwerk campers á € 70,00 exclusief BTW 84,70€                  

ra10121 Omleggen banden caravan per band € 8,26 excl. BTW 10,00€                  

ra10118 Balanceren banden caravan per band € 10,33 excl. BTW 12,50€                  

ra10122 Omleggen banden camper per band € 11,98 excl. BTW 11,98€                  

ra10123 Balanceren banden camper per band € 10,33 excl. BTW 12,50€                  

pr10492 Breekkabel incl. monteren 10,33 excl. BTW 12,50€                  

ra10308 Wegen caravan 25,00€                  

ra10300 100 km keuring (indien 6 tegelijk gekeurd kunnen worden krijgen we korting bij Dekra) 145,00€                

Nieuwe sticker bij schade 100 km sticker incl. de- en monteren 95,00€                  

ra20004 Expertisekosten verzekering bij waardevermindering 10% met een maximum  tot € 1.400,- 125,00€                

ra10311 Expertisekosten verzekering bij waardevermindering 10% met een maximum vanaf € 1.400,- 175,00€                

ra10309 Expertisekosten verzekering 10% van uitkeringsbedrag met een maximium van euro 265,- incl. BTW 265,00€                

ra10312 Provisie commissie verkoop caravan gebruikt (minimale periode 3 maanden)  7% met een miniumum van 500,00€                

Poetsen caravan binnen- en buitenkant (verplicht bij commissieverkoop) 250,00€                

ra10313 Provisie commissie verkoop camper gebruikt (minimale periode 3 maanden) 2.500,00€            

Poetsen camper binnen- en buitenkant + buitenkant polijsten  (verplicht bij commissieverkoop) 550,00€                

BM10005 Update schotel Oyster/Teleco incl. update zenderlijst. Overige merken op uurtarief 45,00€                  

Update TV € 45,-. Update navigatie € 45,- Indien geen updatekosten leverancier berekend worden. 

Hulsenweg 8

6031 SP Nederweert 

www.raemacaravans.nl 

info@raemacaravans.nl 

Wij berekenen € 12,50 milieukosten tot een factuurbedrag van € 150,-. Bij een hoger factuurbedrag wordt € 19,50 milieukosten in rekening gebracht.

*n.v.t. op A t/m E 

http://www.raemacaravans.nl/
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