
 

              Maarssen, 4 November 2015 

Beste kampeermiddel-bezitter(s), 

 

 

Vandaag kunnen we officieel bekend maken dat we per 1 januari a.s. een 

nieuwe onderneming gaan starten en wel een Caravan onderhoudsbedrijf.  

 

Dit onderhoudsbedrijf gaat starten onder de volgende naam:  

  

                                                 Caravan Onderhoud Stichtse Vecht 
 

U kunt hier terecht voor het uitvoeren van onderhoud aan uw caravan, vouwwagen en/of 

bagagewagen etc. Naast het onderhoud is het ook mogelijk dat wij bepaalde schades 

repareren, denk aan een nieuw dakluik of het aanbrengen van nieuwe accessoires zoals 

een möver, fietsendrager, etc.  

 

BOVAG gecertificeerd 

 

Het onderhoudsbedrijf gaat starten inclusief het BOVAG-Certificaat. De 

onderhoudsbeurten worden dus onder de BOVAG-normen uitgevoerd en      

u krijgt hiervan een certificaat-sticker. De keuring voor de certificering zal 

medio december 2015 uitgevoerd worden, zodat dit ruim voor 1 januari 

geregeld is.  

 

 

Even voorstellen: Nieuwe medewerker Ronald van Zwieten 

 

Hallo, ik ben Ronald van Zwieten, ben 32 jaar en woon in Hilversum.  

Vanaf 1 januari ga ik aan de slag bij het onderhoudsbedrijf en zal de 

onderhoudsbeurten aan uw caravan gaan uitvoeren.  Sinds 2000 zit ik al 

in het vak. Als beginnend leerling monteur caravanhersteller ben ik 

begonnen. Later ben ik aan de slag gegaan als 1ste caravanhersteller en 

uiteindelijk ben ik chef werkplaats bij een caravan onderhoudsbedrijf in 

Veenendaal. Ik heb alle papieren tot AMR-keurmeester 

caravancontroleur, zodat ik het onderhoud onder de BOVAG-normen 

kan uitvoeren en dus ook mag keuren. Naast deze werkzaamheden ben ik ook jaren 

betrokken geweest bij de vrijwillige brandweer in Veenendaal, helaas zal ik hiermee gaan 

stoppen.  

  

Bij Ronald en Ivonne krijg ik een nieuwe uitdaging, namelijk om samen met hun, het nieuwe 

bedrijf op te zetten. Zo zal ik uiteraard het onderhoud uitvoeren, maar wellicht zal ik ook 

contact met u opnemen om u te adviseren over het uit te voeren onderhoud, eventuele 

reparaties van schade of over aan te schaffen accessoires.  

  

Ik heb heel veel zin in deze nieuwe uitdaging, en ik hoop u snel te ontmoeten/spreken! 

 

 

 

 

 



 

 

Locatie 

 

Daarnaast is het goed om te weten, dat de werkplaats niet bij de stalling is gevestigd. Op de 

gageldijk past het vooralsnog niet in het bestemmingsplan. Daarom willen we starten met 

een werkplaats elders, en die locatie hebben we gevonden binnen een straal van 2 km van 

onze stalling. Wij zullen voor de klanten die bij ons in de stalling staan, het transport gratis 

regelen, en natuurlijk is dit transport geheel verzekerd doormiddel van een 

transportverzekering! 

 

Soorten en prijzen onderhoud  

 

In onze werkplaats kunnen wij diverse werkzaamheden uitvoeren voor u. Zo gaan we in ieder 

geval de volgende werkzaamheden aanbieden: 

- BOVAG onderstelbeurt   (kleine beurt) 

- BOVAG onderhoudsbeurt (grote beurt) 

Naast deze werkzaamheden kunt u ook terecht voor diverse schadereparaties, en of het 

monteren/vervangen van accessoires van uw caravan. Ook een eventuele vochtmeting of 

een aankoopkeuring kunnen wij voor u uitvoeren.  

 Voor zowel onderhoud als schade is het merk of type caravan niet van belang, wij kunnen 

aan alle onderdelen komen.  

Voor 2016 worden dit de volgende prijzen: 

 

- BOVAG onderstelbeurt        € 150, - * 

- BOVAG onderhoudsbeurt   € 199, - *  
 

* De genoemde prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief eventueel meerwerk en vervangingsonderdelen.  

 

Hoe gaat het onderhoud in zijn werk 

 

Via de website kunt u een onderhoudsformulier invullen waar u aan kan geven welke 

werkzaamheden u wilt laten uitvoeren, en met welke gewenste datum.  

 

Wanneer wij u caravan hebben ingepland en de caravan gaat naar de werkplaats, dan 

krijgt u van ons een berichtje. U kunt op deze manier zorgen dat u goed bereikbaar bent 

voor eventuele vragen van ons wanneer de caravan op de brug staat.  

 

Wanneer de caravan op de brug staat en de onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd, wordt er 

ook gekeken of er eventuele reparaties en/of vervangingsonderdelen gemonteerd moeten 

worden. Wij zullen vooraf met u afstemmen wat wel en niet gerepareerd c.q. vervangen 

moet worden en wat de kosten hiervan zijn. U komt dus niet voor verassingen te staan! 

 

Wanneer de caravan weer retour komt van de werkplaats naar de stalling, dan krijgt u 

hiervan weer een bericht.  

 

De factuur zal zoveel mogelijk digitaal verzonden worden nadat de 

onderhoudswerkzaamheden geheel zijn voltooid.  

 

 

http://caravanstallingstichtsevecht.nl/kleine-bovag-beurt/
http://caravanstallingstichtsevecht.nl/grote-bovag-beurt/
http://caravanstallingstichtsevecht.nl/diensten/onderhoud-caravan/


 

Aanmelden onderhoudsbeurt 

 

Mocht u interesse hebben in het laten uitvoeren van een onderhoudsbeurt en/of het 

repareren van eventuele schade, chroom niet omdat alvast kenbaar aan ons te maken via 

het onderhoudsformulier via de bestaande website: caravanstallingstichtsevecht.nl  

 

Open dag: Onderhoudsbedrijf 

                                      

Bij het starten van een nieuwe onderneming hoort natuurlijk ook een open dag. Op deze 

open dag kunt u de werkplaats bekijken, kennismaken met onze nieuwe medewerker 

Ronald, diverse leveranciers zullen we uitnodigen voor diverse stands en natuurlijk verzorgen 

wij de innerlijke mens! 

 

De open dag zal op zaterdag 9 januari 2016 van 10.00-15.00 uur gegeven worden!  

Noteer deze datum alvast in uw agenda, meer informatie volgt nog! 

 

Graag tot dan! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Ronald en Ivonne Verheul  

 

 

 

http://caravanstallingstichtsevecht.nl/diensten/onderhoud-caravan/

