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Camper Caravan Totaal Service
hét adres voor onderhoud, reparatie en schadeherstel aan caravans en campers

Caravan Totaal Service uit 
Dedemsvaart, aangesloten bij 
Bovag, staat al jaren bekend als 
hét adres voor onderhoud, repara-
tie 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 door-
gevoerd, te weten Camper Caravan 
Totaal Service. 

Na jarenlang ervaring te hebben opgedaan 

bij diverse caravanbedrijven, startte Dennis 

Spijkers 9 jaar geleden zijn eigen bedrijf. De 

eerste drie jaar in de bedrijfshal bij zijn vader, 

maar hier groeide hij als snel uit zijn 

jasje en werd er gekeken naar een 

andere geschikte locatie. Deze werd 

gevonden aan de Einsteinstraat 2 in 

Dedemsvaart, een bedrijventerrein 

met woon-werkkavels. Er werd een 

nieuwe werkplaats gebouwd, met twee 

hefbruggen geschikt voor caravans en 

één hefbrug speciaal voor campers. 

Start seizoen

De mensen beginnen in februari/maart 

weer vakantieplannen te maken en 

dan start voor ons het seizoen van 

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 daar-

naast neemt de vraag naar movers ook toe. 

Extra luxe bij campers 

Bij campers voeren wij ook Bovag-onderhouds-

beurten 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 volautoma-

tische schotels, zonnepanelen, het inbouwen van 

televisies, receivers en achteruitrijdcamera’s. 

Schadeherstel

In het geval van schade aan de caravan of camper 

kan Camper Caravan Totaal Service ook veel bete-

kenen voor de klant. ‘Wij zorgen voor de complete 

afhandeling van de schade, de klant hoeft alleen 

maar de verzekeringsmaatschappij op de hoogte 

te brengen dat de caravan of camper bij ons 

staat en dan gaat alles vanzelf’. Schades worden 

vakkundig hersteld, van complete vernieuwde 

zijplaten/daken tot aanrijdschades. 

Passende oplossingen

Bij de Camper Caravan Totaal Service staat 

deskundig advies voorop. En wordt meegedacht 

met de klant, dit is ook terug te vinden in de 

ervaringen van de klanten die ze achter laten 

op de website. Dennis Spijkers voert het bedrijf 

alleen, klanten hebben daarom altijd te maken 

met één aanspreekpunt, en met degene die de 

caravan of camper onder handen heeft gehad. 

Veel klanten beschouwen dit als een groot 

pluspunt! 

Camper Caravan Totaal Service

Einsteinstraat 2

7701 SB  Dedemsvaart

T. 0523 – 60 20 82

info@campercaravantotaalservice.nl 

Bovag gecertificeerd bedrijf

Schadeherstel-service!

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

Dennis Spi jkers |   E insteinstraat 2  |   7701 SB  Dedemsvaart
0523 612 082  |   www.campercaravantotaalservice.nl

Service
staat bi j  ons

voorop!

Ook voor uw BOVAG onderhoudsbeurt!

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 profes-
sioneel en vakkundig specialist in 
machinaal bestraten. Naast aanleg 
en onderhoud van bestratingen, 
wegdekonderhoud en kleine riole-
ringswerkzaamheden, voeren zij ook 
op betaalbare en bekwame wijze de 
aanleg van sierbestratingen, opritten 
en tuinen uit.

“Aanhoudende concurrentie in de hoveniers-

branche noopte ons tot uitbreiding van onze 

bedrijfsactiviteiten”, legt Willy-Jan Boerman de 

focus op machinaal bestraten uit. “Machinaal 

bestraten wordt steeds vaker toegepast. Want 

bestratingsmaterialen worden steeds zwaarder, 

waardoor slijtage aan het lichaam en het risico op 

blessures toeneemt.” Door te kiezen voor machi-

naal bestraten, kan Boerman zijn klussen op een 

verantwoorde en efficiënte manier uitvoeren. 

Bovendien verhoogt deze oplossing de kwaliteit 

van de werkzaamheden en kan het werk in een 

kortere periode worden afgerond. 

Klassiek handwerk

Maar dat betekent niet dat het klassieke hand-

werk volledig overboord is gegaan, verzekert 

Boerman. “Voor kleinschalige klussen zoals het 

aanleggen van ambachtelijke sierbestrating met 

specifieke materialen zoals oudbakken klinkers of 

natuursteen, leveren wij nog altijd het vertrouw-

de vakwerk.” Als een rasechte specialist geniet 

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 bestra-

tingen 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 onder-

nemingen: Boerman heeft de kennis en ervaring 

in huis om elk type klus volgens alle vaktechni-

sche normen en geldende veiligheidseisen uit te 

voeren. Dankzij het veelzijdige karakter van de 

bedrijfsvoering kan het bestratingsbedrijf een 

breed aantal infrawerkzaamheden op zich nemen. 

Zoals het uitgraven van funderingen, klein-

schalige grondwerkzaamheden, aanleg van de 

riolering, het verwijderen van oude straatopper-

vlaktes en beplanting en de levering van zand en 

bestratingsmaterialen. Tuinaanleg en -verzorging 

behoren dankzij de uitgebreide hovenierservaring 

eveneens tot de opties.

Van zand tot steen

Kortom, Boerman kan iedere opdrachtgever tij-

dens elk bestratingsproject van zand tot steen bij-

staan. “Voordeel van onze dienstverlening is dat je 

voor een groot aantal infrawerkzaamheden bij ons 

terecht kunt en als zodanig te maken hebt met 

slechts een aanspreekpunt. Bovendien geven wij 

een brede keur aan garanties op de uitvoering en 

de gebruikte materialen. Dan weet je als opdracht-

gever honderd procent zeker dat het goed zit.” 

VCA gecertificeerd

Boerman Hoveniers en Bestrating is VCA gecerti-

ficeerd en werkt met de modernste apparatuur. 

Bovendien bestaat het team uit professionele 

en vakbekwame stratenmakers, die kwaliteit en 

zekerheid hoog in het vaandel hebben staan. 

Meer weten? Neem contact op via onderstaande 

gegevens of neem een kijkje op de website.

Boerman Hovenier en Bestratingen

Arendnevenweg 2b

7711 CV Nieuwleusen 

Tel. 06-51 19 92 51 

Fax 0529-484589

info@wjboerman.nl

www.wjboerman.nl


