
 

 

Werkplaatstarieven m.i.v. 01-01-2023, genoemde prijzen incl. B.T.W.  
 
Schade expertise         €  210,- 
 
Campers 
Campers onderhoud, excl. motorisch deel en incl. vochtinspectie**   € 250,25      
Campers ouder dan 15 jaar excl. Motorisch deel en incl. vochtinspectie**   € 312,95 
Standaard wordt € 5,50 milieukosten en € 8,50 kleinmateriaal. In rekening gebracht                                        

Caravans 
Bovag onderhoudsbeurt** incl. remmentest verslag     € 325,- 
Meerprijs dubbel as         € 100,- 
Standaard wordt € 5,50 milieukosten en € 8,50 kleinmateriaal. In rekening gebracht                                     
Bovag onderstelbeurt         € 225,-                        
Onderhoudsbeurt mover         € 85,- 
Onderhoudsbeurt mover in combinatie met Bovag onderhoudsbeurt   € 65,- 

 
Onderzoekskosten caravans ouder dan 15 jaar     € 155,- 
Dit zijn kosten welke wij doorberekenen als in een vroeg stadium, 
tijdens het uitvoeren van een onderhoudsbeurt, in overleg met de klant 
besloten wordt deze onderhoudsbeurt om kostentechnische redenen te staken. 
Deze kosten worden door ons retour betaald indien binnen 12 maanden tot aanschaf 
van een andere camper/caravan/vouwwagen bij kampeercentrum de Jong B.V. 
wordt besloten. 

Afvoer verontreinigde vloeistoffen incl. spoelwater     € 2,85 p/l 

Vouwwagen 
Bovag onderhoudsbeurt vouwwagen ongeremd      €  126,50,- 
Bovag onderhoudsbeurt vouwwagen geremd      €  210,- 
Standaard wordt € 5,50 milieukosten en € 8,50 kleinmateriaal. In rekening gebracht 
 
**Tijdens de onderhoudsbeurten vindt een globale vochtinspectie plaats, hieraan 
kunnen geen rechten worden ontleend zoals bedoeld in de voorwaarde fabrikant. 

Vochtinspectie volgens garantievoorwaarde fabrikant 
Bovag/Hobby/Fendt ( 5 jaar garantieplan)       € 80,- 
Bovag/Hobby/Fendt in combinatie met onderhoud     € 65,- 
Eriba/Carado/Hymer/Bürstner ( 6 jaar garantieplan)     € 100,- 
Eriba/Carado/Hymer/Bürstner in combinatie met Bovag onderhoudsbeurt   € 75,- 

Audio- en overige technische apparatuur 
Smartcard activeren         € 30,- 
Wanneer u apparatuur laat testen, ook tijdens de garantieperiode, 
en het blijkt om een gebruikers/installatiefout te gaan, zijn wij genoodzaakt het uurtarief 
door te rekenen. 

 



 

 

 

Wij verzoeken u, uw camper, caravan of vouwwagen leeg aan te leveren, 
de tijd voor het uit- en inruimen van uw voertuig wordt doorberekend. 
 
Geen gasflessen in uw voertuig achterlaten en alle watersystemen volledig aftappen, 
Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade door bevriezing. 

Alle voertuigen staan op eigen risico van de eigenaar op ons bedrijventerrein. 

Bestellingen losse onderdelen uitsluitend contant/pin  met een aanbetaling van minimaal 50%  
Zonder aanbetaling bestellen wij geen onderdelen.  

BETALINGEN CONTANT, BIJ VOORKEUR PINNEN 

De algemene voorwaarden BOVAG  Caravan en camperbedrijven zijn van toepassing 
Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar en te vinden op onze website 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tip van de Jong: 
Extra accessoires op uw caravan of camper?! 

Geef dit door aan uw verzekering, 

En houdt rekening met het gewicht van uw camper of caravan 
 


