Er zijn legio redenen te bedenken waarom u afscheid van uw caravan
wilt nemen. Hoe pakt u de verkoop van uw caravan aan? Wij van
“Wijkopengraaguwcaravan.nl” zijn u hierbij graag behulpzaam, en
kunnen indien door u gewenst uw caravan/camper opkopen. Een
uitgebreide inspectie van de betreffende caravan/camper gaat hier wel
altijd aan vooraf. Dat mag van zelf sprekend zijn. De voordelen van
samenwerking met “Wijkopengraaguwcaravan.nl” voor u op een rijtje
gezet:








U krijgt niet allerlei onbekenden handelslieden over de vloer. De een
met nog betere bedoelingen als de ander.
U hoeft zelf geen tijdrovende onderhandelingen te voeren.
U bent snel van uw caravan/camper af, en beschikt meteen over
contant geld.
De kans dat u aansprakelijk gesteld kunt worden voor verborgen
gebreken, is vrijwel uitgesloten omdat de koper dit risico op zich
neemt.
Voor u is het gebruik van “Wijkopengraaguwcaravan.nl” kosteloos. Er
zijn voor u dus geen kosten aan verbonden
Het RDW vrijwaringsbewijs, of een eventuele tenaamstelling en of
export documenten, verzorgt “Wijkopengraaguwcaravan.nl” voor u.

Hoe gaat het nu in zijn werk:
U vult ons aanvraag formulier volledig in. Daarnaast maakt u foto’s van
uw caravan of Camper. Alleen volledig ingevulde aanvraag formulieren
worden in behandeling genomen. Op basis van gegevens uit het
aanvraag formulier, bieden wij uw caravan of camper aan, bij uitsluitend
Bovag en RDW erkende en gecertificeerde bedrijven. Deze bedrijven
doen dan een bod op uw caravan of camper. Het bedrijf dat het hoogste
bod doet, stellen wij, uw contact gegevens ter beschikking. De hoogste
bieder neemt dan contact met u op, om verdere afspraken m.b.t. het
afhandelen van de transactie te maken.
Attentie: een goed en volledig ingevuld aanvraag formulier, vergroot uw
kansen op een bod. Maar zorgt ook voor een aanmerkelijk hoger bod!

Aanvraag formulier.

Naam:

Voorletters:

Telefoonnummer:

Postcode.

e-mailadres:

Algemene informatie.
O Kampeerauto

O Caravan

O Vouwwagen

Merk:

Kenteken:

Chassisnummer:

Type:

Model:

Bouwjaar:

O Ingebouwde Bus:

O Vast dak:

O Vast verhoogd dak:

O Hefdak:

O Hefslaap dak:

O Alkoof model:

O Half integraal model:

O volledig integraal model:

O Het voertuig is schade vrij:

O Is er hagelschade:

O De verkeersverlichting functioneert:

O De lampunits zijn heel:

Wat is de leeftijd van de banden:

Datum laatste Bovag beurt:

Uitrusting / accessoires:
O Koelkast:

O Vriesvak:

O Gasstel 2 / 3 / 4 pits.

O Oven:

O Magnetron:

O Afzuigkap:

O Koelkastventilator:

O Battery Gard:

O Mover

O Gasfles aantal:

O Buitengas aansluiting:

O Boiler:

O Kachel:

O Ringverwarming:

O Truma Airmix:

O Vloeistof CV verwarming:

O Vloer verwarming:

O Dakluiken aantal:

O Heki II dakluik:

O Groot Dakluik:

O Dakairco:

O Bankairco:

O Vaste ramen:

O Openslaande ramen:

O Combi raamhorren:

O Voortent:

O Panorama luifel:

O Dakluifel:

O Zakluifel:

O Uitdraailuifel:

O Raamluifels:

O Schotelantenne:

O Zelfzoekende schotelantenne:

O TV antenne:

O Wifi antenne:

O DVBT antenne:

O Radio:

O CD speler:

O TV:

O Mover merk:

O Halfautomaat Mover:

O Volautomatische Mover:

O Mover accu:

O Lithium Mover accu:

O Accubak:

O Acculader:

O Omvormer:

O Zonnepanelen:

O Dissel afdekking:

O Disselslot:

O Wielklem:

O Reservewiel:

O Reservewielbeugel:

O Schokbrekers:

O Stabilisator:

O Merk Stabilisator:

O Type Stabilisator:

O Bagage luiken:

O Elektronisch stabilisator:
O Elektrische uitdraaisteunen. O Verzwaarde uitdraaisteunen:
O Neuswiel met ingebouwde disselweger:
O lichtmetalen Aluminium velgen:

Vervolg Uitrusting / accessoires:

O Fietsdrager voor:

O voor hoeveel fietsen:

O Bike bloks aanwezig:

O Fietsdrager achter:

O voor hoeveel fietsen:

O Bike bloks aanwezig:

O Zijbeplating Hamerslag:

O Zijbeplating Mini Hamerslag:

O Zijbeplating Glad:

O Zijbeplating ruit / wafel:

O Zijbeplating Stuco:

O Vaste schoonwatertank:

O Verrijdbare schoonwatertank:

O Jerry Cans:

O Vuilwatertank:

O verrijdbare vuilwatertank:

O Buitendouche:

O City aansluiting:

O Draaibaar Cassette toilet:

O Cassette toilet:

O Porta Pottie:

O Porseleinentoilet:

O Vast toilet:

Zijn er nog verdere accessoires en of zaken die van belang kunnen zijn bij de waarde
bepaling van uw caravan of camper, dan kunt u deze hier vermelden.

Indeling van het interrieur:
O Aantal slaapplaatsen:

O Aantal bedden:

O Twee enkele bedden:

O Vastbed:

O Lengte bed:

O Dwars bed:

O Vrijstaand middenbed:

O Lengte Stapelbed:

O Dwars stapelbed:

O Dwars Stapelbed voor:

O Kastbed achteren:

O Afsluitbaar slaap gedeelte:

O Eindkeuken:

O Middenkeuken:

O Front keuken:

OTreinzit:

O Rondzit:

O Standaard zit:

O Midden toilet:

O Achter Hoek toilet:

O Front / hoektoilet:

O Breedte toilet achter:

O Draaibaar toilet:

O los chemisch toilet:

Foto’s
Attentie: Om te bepalen wat de rechter en linkerzijde van de caravan is, gaat u achter de caravan
staan. En kijkt u in de rijrichting. Wat dan links is, is links. En wat dan rechts is, is rechts.
Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen vragen we U enkele foto’s te maken van de buiten en
binnenzijde van de caravan. Maak de foto’s volgens de uitleg aub: Wanneer je het voertuig
voorstelt als een rechthoekig object. Dan dient er een foto diagonaal vanaf de voorzijde genomen te
worden. Op deze foto staat dan de voorzijde van de caravan, incl de dissel en de
aanhangkoppeling. Maar ook staat de rechterzijde van de caravan dan op de foto. De foto’s dienen
onder een hoek van ongeveer 45 graden vanaf en t.o.v. de voorzijde genomen te worden. Dit is
belangrijk omdat dan de voorzijde en de rechterzijde van de caravan goed zichtbaar zijn op de
foto’s. Zie onderstaande situatie schets.

Vervolgens dient er een foto diagonaal genomen te worden vanaf de achterzijde van de caravan.
Op deze foto staat dan de achterzijde en de linkerzijde van de caravan. De foto’s dienen onder een
hoek van ongeveer 45 graden vanaf en t.o.v.de achterzijde van de caravan genomen te worden. Dit
is belangrijk omdat dan de achterzijde en de linkerzijde van de caravan goed zichtbaar zijn op de
foto’s.

Interieur Foto’s
U gaat buiten achter, en respectievelijk buiten voor het voertuig staan. Waarbij u een foto van
buitenaf door het achterraam en respectievelijk door het voorraam, van het binnen interieur van het
voertuig maakt. De interieur foto’s aan de binnenkant van het voertuig, worden diagonaal (
kruislings ) genomen. Zie situatie schets ter verduidelijking. Een foto van de toiletruimte is
eveneens noodzakelijk.
Zijn er nog bijzonderheden te melden? Dan kunt u deze omschrijven en ter verduidelijking, de tekst
van foto’s voorzien.

