Veelgestelde vragen
1.

Wat als ik al een apk-keurmeester in dienst heb, kan ik dan vrijstelling krijgen?
Heeft u een apk-keurmeester in dienst, dan hoeft u de autotechnische opleiding niet te volgen. U heeft dan
nog wel het Certificaat Specialist Keuring en Onderhoud Opbouw en Elektra Caravan nodig. Het inregelen van
de vrijstelling gaat in overleg.

BOVAG CAMPERKEURING
Nieuw product voor camperspecialisten

2.		 Wat als ik al een BOVAG-keurmeester in dienst heb, welke (deel)opleiding heb ik dan nog nodig?
Hebben uw keurmeesters al het Certificaat Specialist Keuring en Onderhoud Opbouw Caravan op zak?
Dan heeft u nog wel de autotechnische opleiding nodig.
		 Kijk voor meer info op: mijn.bovag.nl/camperkeuring

3. 		 Wat zijn de kosten van de schouwing en waar kan ik de keuringsstickers bestellen?
		 Dat weten we nu helaas nog niet. Later volgt hierover meer informatie. Houd de BOVAG-media dus in de gaten.

Steeds meer Nederlanders kiezen voor een vakantie met de camper. Deze markt groeit explosief en
daardoor groeit ook de potentie voor onze werkplaats. Een kans voor onze branche. Eentje die we
zeker moeten pakken. Op verzoek van een groep BOVAG-camperbedrijven komt BOVAG daarom met
een nieuw product: de BOVAG Camperkeuring. Benieuwd? U leest er alles over in deze hand-out.

Wat doet BOVAG?
Schets van de markt
Samen met een werkgroep van leden coördineert BOVAG de uitrol van de BOVAG Camperkeuring. BOVAG is ook
verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking en doorontwikkeling van dit product. BOVAG maakt afspraken over de
schouwingen van Aboma en is aanspreekpunt voor de BOVAG Ledenwinkel; voor de verkoop van de stickers en het
marketingmateriaal. Als er voldoende gecertificeerde bedrijven zijn, start BOVAG uiteraard ook met een
consumentencampagne.

Meer over dit onderwerp

Vragen?

Alles over de BOVAG Camperkeuring, het 		
schouwingstraject en de vereisten vindt u
op: mijn.bovag.nl/camperkeuring

Stel uw vragen per e-mail via
campercaravan@bovag.nl of bel met
BOVAG Ledenadvies: (030) 659 53 00.

De campermarkt is een snel groeiende markt. Dat
zien we terug in het toenemende aantal camperaars,
maar ook in het groeiende aantal nieuwe aanbieders
en handelaars. Met de groei van de campermarkt,
neemt ook het aantal ‘zorgenkindjes’ toe dat BOVAGbedrijven in hun werkplaats voorbij zien komen.
Campers waar teveel mis mee is. Omdat de vraag
groter is dan het aanbod, is er momenteel een tekort
aan gebruikte kampeermiddelen. Daardoor wijkt de
consument – met name de startende kampeerder – af
van de gebaande paden en koopt in toenemende
mate een product via Marktplaats van een particulier
of van een handelaar. Oftewel: zonder enige
zekerheid van kwaliteit of veiligheid. Ook zelfbouw
groeit aan populariteit, waarvan BOVAG-leden zowel
de succesvolle en professionele bouwwerken in de
werkplaats krijgen als de minder succesvolle.

Waarom de BOVAG Camperkeuring?

Bekijk ook de video
van Maarten!
Meer weten? Scan hiernaast de
QR-code en bekijk de persoonlijke
videoboodschap van Maarten.

De campermarkt schreeuwt om camperspecialisten. Juist nu de markt van gebruikte en zelfbouwcampers groeit, groeit
de behoefte aan vakmanschap. Een mooie kans dus voor BOVAG-bedrijven. Met de BOVAG Camperkeuring lanceren
we een nieuw product, waarmee we de BOVAG-campervakman profileren die verstand heeft van zowel autotechniek
als van kampeermiddelen. Eén adres waar de consument terecht kan voor de apk en vakkundig onderhoud, ook als het
gaat om een gebruikte of zelfbouw-camper en ook als die camper niet gekocht is bij een BOVAG-bedrijf. Met de BOVAG
Camperkeuring bouwen we door op het succes van de BOVAG Onderhoudsbeurt; een onderhoudsproduct dat al jaren een
begrip is onder kampeerders.

Kansen
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De markt van onderhoud van gebruikte campers en zelfbouwcampers naar ons toe trekken:
In een onzekere markt met partijen als Marktplaats en (auto)handelaren is er sprake van een grote behoefte aan
vakmanschap, kwaliteit en zekerheid. We willen nieuwe spelers in de markt voor zijn en deze klanten aan BOVAG
binden.
Product onder de BOVAG-vlag:
Door het BOVAG-merk te koppelen aan deze camperkeuring, profiteren we van de bestaande positieve
associaties met BOVAG (betrouwbaarheid, kwaliteit en garantie). Zekerheden waar deze camperaars juist naar
zoeken; waar vanwege de wildgroei en opkomst van nieuwe spelers sterke behoefte aan is.
Deze nieuwe, relatief jonge groep kampeerders klant en fan maken van BOVAG:
Deze nieuwe groep kampeerders is relatief jong en nog geen klant van BOVAG. Via de BOVAG Camperkeuring
heeft de werkplaats er een vaste klant bij die periodiek terugkeert. En eenmaal bekend met de zekerheden van
BOVAG zijn dit ook kopende klanten voor de toekomst!
Geen gedoe, maar het gemak van alles onder één dak:
De BOVAG Camperkeuring is een autotechnische keuring én periodiek onderhoud ineen. Daarmee komen we
tegemoet aan de wens van de consument die behoefte heeft aan gemak, vooral de jongere generaties. Een loket
voor alles!
Draagt bij aan positieve profilering van BOVAG-bedrijven:
Met de BOVAG Camperkeuring hebben we er een nieuw product bij, waarmee we aan rijdend Nederland (en de
politiek) laten zien dat het BOVAG-netwerk een centrale rol speelt in de algehele verkeersveiligheid. Dankzij de
BOVAG-campervakman gaan alle camperaars straks veilig op weg voor een zorgeloze vakantie.
Voorlichting consument:
Met de BOVAG Camperkeuring kunnen we aan de consument goed uitleggen dat:
• De camper zowel auto als kampeermiddel is en voor onderhoud dus naar een
vakman moet die allebei begrijpt;
• Preventief onderhoud belangrijk is, van zowel de auto als het kampeergedeelte;
• De apk niet hetzelfde is als onderhoud.
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Hoe ziet de BOVAG Camperkeuring eruit?

Onderdelen controle autotechnische gedeelte:
• Motorruimte
• Uitlaatsysteem
• Elektrische installatie autogedeelte
• Banden
• Conditie exterieur (beschadigingen)

Net als bij de BOVAG Onderhoudsbeurt gaan we werken met een keuringssticker voorzien van een jaartal. Alleen als
de camper voldoet aan bovenstaande punten, krijgt deze de sticker met een uniek registratienummer.
Kijk voor meer info op: mijn.bovag.nl/camperkeuring

Vanaf 1 januari 2022 kunt u instappen.

Stap 1: Check de voorwaarden en informeer BOVAG
Om de BOVAG Camperkeuring te kunnen aanbieden, moet een bedrijf voldoen een aantal voorwaarden. Check dus
allereerst de vereisten, zodat u weet welke voorbereidingen u nog moet treffen. Stuur een e-mail naar caravancamper@
bovag.nl en laat ons weten dat u de BOVAG Camperkeuring wilt gaan aanbieden. U ontvangt vervolgens meer informatie
over de aanmeldprocedure en het certificeringstraject.

Stap 2: Zorg voor de juiste opleidingen
U moet een gecertificeerde keurmeester in dienst hebben. Deze keurmeester moet de nieuwe opleiding tot BOVAG
Camperkeurmeester hebben gevolgd bij Innovam. Periodieke scholing is eveneens een vereiste om de BOVAG
Camperkeuring aan te kunnen blijven bieden.

Stap 3: Zorg voor de juiste werkplaatsinrichting
Om de kwaliteit en uniformiteit van de BOVAG Camperkeuring te borgen, zijn er vereisten voor de werkplaatsinrichting.
Op mijn.bovag.nl/camperkeuring vindt u een overzicht van alle vereiste apparaten.

Stap 4: Maak een afspraak voor schouwing

Het verzoek voor de ontwikkeling van de BOVAG Camperkeuring kwam van een groep camperspecialisten.
Samen met een aantal van hen heeft BOVAG dit nieuwe product vormgegeven.
Onderdelen controle kampeergedeelte:
• Gassyteem
• Watersystemen
• Elektrasysteem
• Opbouwgedeelte
• Conditie kitnaden en afdichtrubbers van lijstwerk,
portieren en opbouwramen
• Uitvoering vochtmeting

Instappen: hoe werkt het?

Heeft u alle voorbereidingen getroffen én gecheckt of alles in orde is, dan kunt u contact opnemen met Aboma voor het
plannen van de schouwing. Aan deze schouwing zijn kosten verbonden. Heeft u alles goed voor elkaar, dan ontvangt u na
schouwing een rapport én het benodigde certificaat.
Let op: blijkt bij de schouwing dat u toch niet voldoet aan de voorwaarden, dan doorloopt u stap 4 opnieuw. U dient
dan eerst alles in orde te maken, alvorens voor een tweede maal een schouwingsafspraak in te plannen met Aboma.
Hiervoor worden u opnieuw kosten in rekening gebracht. Zorg dus dat u zeker weet dat alles klopt voordat u de
schouwingsafspraak maakt met Aboma.
Hulp nodig? Neem dan contact op via campercaravan@bovag.nl of bel BOVAG Ledenadvies op (030) 65 95 300.

Stap 5: Aan de slag
Via Aboma ontvangt BOVAG bevestiging van uw positieve schouwing. De BOVAG Ledenadministratie maakt vervolgens
administratief de boel in orde. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een bevestiging van BOVAG en dan kunt u aan de slag.
Zoals met het bestellen van het marketingmateriaal en de keuringsstickers bij de BOVAG Ledenwinkel.

Herschouwing
Om uw certificaat te behouden vindt elke drie jaar een herschouwing plaats. Daarvoor plant u zelf om de drie jaar een
afspraak met Aboma.

