
Kleine beurt    € 160,-*
Bij een Bovag kleine beurt controleren wij de caravan op ca. 35 essentiële punten. Dit betreft het onderstel, de banden, 
de elektrische installatie, het gassysteem en de algehele technische staat. Deze kleine beurt kan, tegen meerprijs, 
worden uitgebreid met een aantal specifieke controles. Ook voeren wij bij een kleine beurt een algehele controle van het 
remsysteem en het chassis uit, inclusief het opnieuw afstellen van de remmen. Ook controleren wij de verkeersverlichting. 
Tevens worden de opbouw en de bevestigingen daarvan gecontroleerd.

Caravan check   € 100,-*
Tot onze service behoren ook inspectiebeurten. De caravan wordt hierbij grondig gecontroleerd op technische gebreken.
Er worden geen reparaties uitgevoerd bij een inspectiebeurt, eventuele mankementen worden duidelijk in kaart gebracht.
Deze inspectie is bijvoorbeeld aan te bevelen als aankoopkeuring.

Digitale gasperstest  € 14,50*

Bovag grote beurt   € 245,-*
Bij de Bovag onderhoudsbeurt controleren wij op ca. 50 essentiële punten, waarbij ook de werking van de koelkast, 
controle van het verwarmingssysteem en een test op de remmentestbank wordt uitgevoerd. Ook wordt er een globale 
vochtmeting gedaan. De Banden worden gedemonteerd, de remtrommels worden los gehaald, de remvoering wordt 
gecontroleerd en gereinigd Bij een Bovag onderhoudsbeurt verstrekken wij een uitgebreid onderhoudsrapport, dat ook in 
de Bovag database wordt geregistreerd. Ook krijgt u de Bovag sticker.

Opbouwbeurt    € 120,-*
Heeft u een camper? Dan is het controleren en repareren van de opbouw minimaal net zo belangrijk als de APK van de 
auto. Vandaar dat u bij van Slooten Caravan en Camper Service een speciale BOVAG opbouwbeurt voor campers kunt laten 
verrichten door een van onze monteurs. Bij deze beurt wordt de opbouw van onder tot boven nagekeken waardoor zelfs de 
kleinste gebreken ontdekt zullen worden.

Beurt vouwwagen   € 120,-*

Vochtmeting    € 45,-*
Vocht is de grootste vijand van uw caravan/camper. Wij bevelen daarom aan om één keer per jaar een vochtmeting uit te 
voeren. Op deze manier worden eventuele lekkages bijtijds ontdekt en kunnen deze eventueel gerepareerd worden voor er 
grotere schade ontstaat. Dit betreft alle merken caravans/campers.
Voor nieuwe caravans en campers is een jaarlijkse vochtmeting overigens noodzakelijk in verband met de fabrieksgarantie.

Mover onderhoud   € 40,-*
De caravanmover, inmiddels voor veel mensen onmisbaar.
Daarom hebben wij nu ook een speciaal onderhoud voor de caravanmover.
Hierbij controleren wij op diverse belangrijke punten, denk hierbij aan de bevestiging van de mover, 
eventuele slijtage en de afstelling van de mover wordt gecontroleerd.

*alle prijzen inclusief BTW


