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Boerman Hovenier en Bestratingen is vakkundig
specialist in machinaal bestraten
Boerman Hovenier en Bestrating
in Nieuwleusen begon in 1995 als
een kleinschalig hoveniersbedrijf,
maar groeide snel uit tot een professioneel en vakkundig specialist in
machinaal bestraten. Naast aanleg
en onderhoud van bestratingen,
wegdekonderhoud en kleine rioleringswerkzaamheden, voeren zij ook
op betaalbare en bekwame wijze de
aanleg van sierbestratingen, opritten
en tuinen uit.

Boerman dan ook van het uitoefenen van deze
werkzaamheden. “Het mooie aan dit werk is dat
het resultaat direct onder je vingers te zien is.”
Infrawerkzaamheden
Boerman Hovenier en Bestrating verricht bestratingen in de ruimste zin van het woord. Of het
nu gaat om de aanleg van sierbestrating voor
een particulier of om aanleg en onderhoud van
grootschalige terreinen voor overheid en ondernemingen: Boerman heeft de kennis en ervaring
in huis om elk type klus volgens alle vaktechnische normen en geldende veiligheidseisen uit te
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dan start voor ons het seizoen van

Caravan Totaal Service uit
Dedemsvaart, aangesloten bij
Bovag, staat al jaren bekend als
hét adres voor onderhoud, reparatie en schadeherstel aan caravans
en campers. De laatste jaren heeft
het klantenbestand een behoorlijke
groei doorgemaakt en is de vraag
naar het opbouwen van accessoires
en schadeherstel aan campers ook
enorm toegenomen. Daarom heeft
Dennis Spijkers, eigenaar, een kleine
wijziging in zijn bedrijfsnaam doorgevoerd, te weten Camper Caravan
Totaal Service.

caravanonderhoud ook weer’. De campings gaan
in april weer open en dan willen de eersten alles
weer goed voor elkaar hebben. Onderhoud wordt
uitgevoerd, reparaties worden verricht en daarnaast neemt de vraag naar movers ook toe.

Camper- of
Caravanschade?
Bij ons bent u aan het
juiste adres!

Service

Extra luxe bij campers

staat bij ons
voorop!

Bij campers voeren wij ook Bovag-onderhoudsbeurten uit, het motorische gedeelte besteden
wij uit. Camperaars blijven over het algemeen een
langere periode weg en de grootste vraag van
deze doelgroep is het opbouwen van volautomatische schotels, zonnepanelen, het inbouwen van
televisies, receivers en achteruitrijdcamera’s.
Schadeherstel
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