Hèt adres voor het totaalonderhoud
van uw camper

Verkoop - Service en onderhoud - Schadeherstel
Accessoire inbouwspecialist - Unieke Pitstop Service

Kijk op onze website voor het actuele
camperaanbod: www.libacampers.nl.

Liba
Campers B.V.
Liba Campers - opgericht in 2002 - is specialist in het
motortechnisch- en opbouwonderhoud van alle merken
campers en verzorgt de in- en opbouw van alle mogelijke accessoires. Ook schadeherstel behoort tot ons
specialisme.

Lisette

Bart

Liba Campers B.V. heeft alle elementen om totale
service te verlenen onder één dak: verkoop, onderhoud,
schadeherstel, is accessoire inbouwspecialist en heeft de
unieke Pitstop Service.
We zijn gecertificeerd door alle benodigde instanties, zoals BOVAG, RDW, NAP, SCM en STEK . Professionele
service is ons doel. In de loop der jaren hebben we bewezen dat klantvriendelijkheid bij ons in een hoog vaandel
staat. Kortom, een uniek en compleet concept.

Ons team
Liba Campers wordt gevoerd door Bart en Lisette
Schoones. Zij vormen samen met de medewerkers een
hecht en gemotiveerd team. Een team dat garant staat
voor professionele service.
Iedereen vormt een belangrijke schakel binnen Liba
Campers en is volledig geschoold en gediplomeerd.

Liba Campers B.V. is dealer van:

Liba Campers B.V. heeft alle elementen
onder één dak: verkoop, service en onderhoud, schadeherstel, is accessoire inbouwspecialist en heeft de unieke Pitstop Service.

Verkoop nieuwe en jong gebruikte campers
We zijn dealer van de topmerken: Pilote en Le
Voyageur en service dealer van Bürstner. We
hebben een gevarieerd assortiment nieuwe en
jong gebruikte campers op voorraad.
Op onze website vindt u het actuele camperaanbod. Hebben wij niet staan wat u zoekt? Maak
uw wensen bij ons kenbaar en wij gaan voor u op
zoek naar het geschikte model.

Alle gebruikte campers zijn voorzien van een
BOVAG certificaat en garantie voor het autotechnische gedeelte. Wij bieden u de mogelijkheid voor een garantieverlenging, bij een nieuwe camper op een Fiat Chassis. Vraag ons naar
de voorwaarden.
Alle campers worden afgeleverd met een complete, duidelijke uitleg. Zo kunt u volledig vertrouwd met uw camper op pad.

Aangesloten reparateur voor diverse
verzekeringsmaatschappijen.
Service en onderhoud
We verzorgen het totaalonderhoud aan het
auto- en campertechnische deel van uw
voertuig en kunnen alle mogelijke accessoires
in- en opbouwen. APK keuringen tot 3500 kg
verzorgen wij in huis.
We gebruiken de nieuwste diagnose-apparatuur om storingen te verhelpen en beschikken
over Aircoservice apparatuur. Om uw camper
te beveiligen zijn we SCM-erkend. Inbouw van
alarminstallaties en andere beveiligingsmiddelen is een van onze specialismen.

Accessoire inbouwspecialist
Voor aankoop en montage van alle denkbare accessoires kunt u ook bij ons terecht:
•
•
•
•
•
•
•

Motorairco's
Dakairco's
Beveiligingsinstallaties (SCM erkend)
Bearlock inbouwstation
Construct inbouwstation
Audio
Media

•
•
•
•
•
•

Zonnepanelen
Volautomatische schotels
Motorrekken
Fietsenrekken
Luifels
LPG-systemen

•
•
•
•

Büttner elektronische voorzieningen
Truma Service Partner
Zenec multimedia en navigatie
Thetford

Tevens zijn wij officieel dealer van:
•
•
•

VB volledige luchtveringsysteem
E&P hydraulische liftsystemen
(waterpas stellen)
HPC-liftsystemen

Onze moderne werkplaats is voorzien van
twee verzwaarde hefbruggen, zodat we alle
campers van alle lengtes en gewichten kunnen onderhouden.
We voorzien u vrijblijvend van alle informatie en
adviezen die u nodig heeft voor aankoop, onderhoud of andere wensen.

Schadeherstel
Nadat u de schade heeft gemeld nemen wij
het schadetraject graag voor u uit handen. Wij
begeleiden dit van A tot Z: we overleggen het
schadetraject met de verzekeraar, zorgen voor
de taxatie, bestellen en leveren de benodigde
(originele) onderdelen, herstellen de schade en
verzorgen de complete financiële afwikkeling
met iedere verzekeraar.

Wij zijn aangesloten reparateur:

Voordeel reparatie door
Liba Campers:
•
•
•
•
•

Deskundig advies
Deskundige reparatie
Fabrieksgarantie blijft behouden
Gebruik van originele onderdelen,
waar mogelijk
Volledig schadetraject wordt voor u
verzorgd.

Onderhoudscoach
Wij hebben extra geïnvesteerd in service,
transparantie en klantvriendelijkheid. Om zeer
zorgvuldig aan al uw wensen tegemoet te komen gebruiken we de Service- en Onderhoudscoach.
Mocht uw voertuig bij ons onderhouden, gerepareerd, gekeurd of getaxeerd worden, dan vraagt
dit natuurlijk wat tijd. Middels de Service- en Onderhoudscoach en de gemaakte afspraak weet
u vrij nauwkeurig wat er voor u gedaan wordt
binnen welke tijd en hoeveel dit kost.
Deze Service- en Onderhoudscoach is een
transparante en overzichtelijke keuzeweergave
van onderhoudsbeurten en separate werkzaamheden die nodig zijn om uw camper in topconditie te houden. In één oogopslag ziet u wat onze
werkzaamheden inhouden en over welke elementen u persoonlijke wensen kunt doorgeven.
Op de volgende pagina's vindt u onze overzichtelijke Service- en Onderhoudscoachtabellen.

Liba Campers
Service- en Onderhoudscoach
Beurt A
2,5 uur

Alle genoemde tijden zijn schattingen

Beurt B
3 uur

Beurt C
5 uur

Beurt D
5,5 uur

Service- en Onderhoudsbeurt per merk					
Beurt A

Beurt B

Beurt C

Beurt D

Fiat Ducato R90, 230, 244 t/m 2006

€ 350

€ 400

€ 565

€ 590

Camperopbouw					

Fiat Ducato X250 v.a. 2007 t/m 2011

€ 405

€ 455

€ 625

€ 650

Kitnaden visueel inspecteren

x

Fiat Ducato X250 v.a. 2012 Euro 5/6

€ 405

€ 455

€ 675

€ 700

x

x

x

Cilindersloten luiken en deuren smeren

x

x

x

x

Renault Master

€ 370

€ 420

€ 615

€ 640

Bodemplaat inspecteren

x

x

x

x

Ford Transit

€ 370

€ 420

€ 615

€ 640

Gasslang, drukregelaar controle (niet vervangen)1

x

x

x

x

Volkswagen Transporter

€ 370

€ 420

€ 615

€ 640

Gassysteem afpersen

x

x

x

x

Mercedes Benz Sprinter t/m 2005

€ 390

€ 440

€ 615

€ 640

€ 435

€ 485

€ 705

€ 730

Distributieriem vervangen compleet 		
Inclusief spanrollen, V-snaar of multiriem (spaninrichting van V-snaar of multiriem niet inbegrepen).
Advies Fiat Ducato:

tot 2007 > bij 60.000 km of 6 jaar
vanaf 2007 > bij 180.000 km of 5 jaar
Compleet distributieriem vervangen Alkoof, bus of Semi-integraal model
Compleet distributieriem vervangen Integraalmodel
l

l

Overige modellen met distributieriem

€
€

op aanvraag

Boordaccu testen met meetapparatuur (niet vullen)

x

x

x

x

Mercedes Benz Sprinter v.a. 2006

Vochtmeting uitvoeren2

x

x

x

x

Vervangen van de distributieriem in combinatie met een C of D beurt. Uw voordeel: -/- € 50		

Alde vloeistofpeil en antivries controleren

x

x

x

x

Voor Buscamper modellen hanteren wij een aangepaste prijs. Hierbij komen de vochtmeting,
en bodemplaatinspectie te vervallen. Alle geldende bovenstaande bedragen minus € 60.		

Auto, onderstel en motor					

Separate werkzaamheden					

Service indicatie terugstellen

x

APK tot 3500 kg, (dieselmotoren) roetmeting, remmentest en afmeldkosten

Beveiligingsinstallatie klasse 1 keuren5		
Mechanische beveiliging keuren (Bearlock/construct)5		
Alarminstallatie klasse 2 of 3 keuren5			
€ 78 per uur met een minimum van
Schadetaxatie6		

1

x

x

x

Olie en oliefilter vervangen

x

x

x

x

APK vanaf 3500 kg			

Ruitensproeiervloeistof controleren en aanvullen

x

x

x

x

Remvloeistof vervangen 			

4

€ 99,50
op aanvraag
€ 42,50

Koelsysteem controleren, antivries meten en aanvullen

x

x

x

x

Vochtmeting uitvoeren (dit is ook een onderdeel van Beurt A t/m D)

€ 65,00

Verlichting controleren visueel

x

x

x

x

Gassysteem afpersen (dit is ook onderdeel van Beurt A t/m D)

€ 27,50

Controle inschakeling airco / compressor

x

x

x

x

Werkplaatskosten per 10 minuten			

€ 13,00

2

Airco service i.c.m. beurt voordeliger. Uw voordeel: -/- € 49,50				
Motordiagnose met uitleesapparatuur		x		x

Is het autogedeelte van uw camper nog niet toe aan een servicebeurt?

Stuurbekrachtiging systeem controleren

x

Koplampen en mistlicht afstelling controleren		

x

x

x

Dan adviseren wij ten aller tijde het opbouwgedeelte jaarlijks te onderhouden. Hiervoor hebben wij voor u
de volgende opties:

x		

x

Bandenspanning controleren/corrigeren3

x

x

x

x

Banden controleren visueel (profiel, staat, leeftijd)

x

x

x

x

Startaccu testen met meetapparatuur (niet vullen)1

x

x

x

x

Remvloeistof testen

x

x			

1

Remvloeistof vervangen			

x

x		

Onderstel- en motorinspectie visueel

x

x

x

x

Remmen controleren visueel

x

x

x

x

Luchtfilter vervangen 			

x

x

Brandstoffilter vervangen			

x

x

Dieselreiniger toevoegen voor reinigen systeem 			

x

x

Wielen demonteren voor remonderhoud 			

x

x

1.

Onderhoudsbeurt aan camperopbouwgedeelte volgens de onderhoudscoach

€

Deze beurt is alleen voor de controle van de genoemde zaken zoals vermeld in de service.
2.

Bovag opbouwbeurt / Bovag kampeerautobeurt

v.a. €

155
235*

99,50
55,50
0,10
22,50

Vraag ons naar de keuzemogelijkheden.
* Controle van achteraf opgebouwde extra’s zijn tegen meerprijs.		

Remmen demonteren en reinigen			

x

x

x

x		

1

x

ten leeg te maken. |

x		

€ 17,50
€ 17,50
€ 22,50
€ 175,00

Airco service compleet (motor airconditioning, advies elke 2 jaar)
Diagnose stellen, systeem ledigen, vacumeren, koudemiddel recyclen, testen en
lekvloeistof toevoegen (excl. bijvullen koudemiddel)
€
Voordeliger i.c.m. beurt. Uw voordeel: -/- € 49,50		
Interieurfilter vervangen
€
Koudemiddel per gram
€
Lekvloeistof toevoegen
€
Gratis i.c.m. airco service compleet

Wiellagers en assen controleren, wielen monteren			
APK tot 3500kg, roetmeting, remtest, afmeldkosten		

550
625

Overleg bij het maken van een afspraak uw wensen voor eventueel vervangen of vullen. |
3

In het overzicht is uitgegaan van dieselmotoren, voor benzinemotoren gelden andere prijzen. Prijzen van afwijkende modellen of

worden uitgevoerd. |

uitvoeringen in overleg.

|

6

Zorg dat de opbergplaats van het reservewiel toegankelijk is. |
5

4

2

Hiervoor dient u alle kasten en bergruim-

Dit kan voordelig binnen onderhoudsbeurt B en D

Bij positief resultaat wordt (advies SCM, voor verzekeringsdoeleinden) eerder afgegeven certificaat verlengd.

Bij schadereparatie door Liba Campers, worden de berekende taxatiekosten in mindering gebracht.

Veel gevraagde extra werkzaamheden
i.c.m. de onderhoudsbeurten zijn:
Werkzaamheden

Advies

Vervangen van banden
Voordelig i.c.m. C/D beurt**

iedere 6 jaar

**Uw voordeel is afhankelijk van het type camper. Informeer hiervoor bij het maken van een afspraak.

Bijvullen vloeistofaccu’s (niet onderhoudsvrij)

1 x per jaar

LPG gasfilter vervangen

1 x per jaar

Koelkast brander en uitlaat reinigen (propaan gas)

1 x per jaar

Koelkast brander en uitlaat reinigen (LPG)

2 x per jaar

Beveiligingssystemen keuren (vaak verplicht voor de verzekering)

1 x per jaar

Vervangen van remvloeistof
Controle laadsystemen (voertuig + opbouw)
Vervangen gasslangen en drukregelaar
Airco service i.c.m. interieurfilter vervangen
Airco service i.c.m. beurt voordeliger. Uw voordeel: -/- € 49,50

Raadpleeg onze website voor de meest actuele prijzen van de
onderhoudscoach: www.libacampers.nl

Liba Campers
Service- en Onderhoudscoach

Tips bij het maken van een afspraak
Om u zo goed mogelijk van
dienst te kunnen zijn en de afspraak zo efficiënt mogelijk in
te kunnen plannen, vragen wij
u bij het maken van een afspraak uw kentekenbewijs bij
de hand te houden. Wij nemen
dan met u een vragenlijst door
om te kijken welke onderhoudsbeurt / werkzaamheden op dat
moment het beste bij uw camper past.
Daarbij kunnen gegevens gevraagd worden zoals:
• Kenteken, chassisnummer, opbouwmerk/type
en kilometerstand
• Onderhoudshistorie
(indien niet bekend bij
ons)

Wij verzoeken u dan ook alle
werkzaamheden door te geven,
zodat de juiste reparatietijd kan
worden ingepland en eventueel
onderdelen besteld kunnen
worden.
Als uw camper gepland staat
voor een van onze onderhoudsbeurten, vragen wij u vriendelijk alle bovenkasten en bergruimten onder vast bed c.q.
garage leeg te maken i.v.m.
vochtmeting. Mochten de kasten niet leeg zijn, kunnen wij
geen volledige vochtmeting uitvoeren. Wij zijn dan wel genoodzaakt de prijs die geldt
voor de beurten te hanteren.
Tevens verzoeken wij u om het
onderhoudsboekje en even-

tueel vochtmeetformulier klaar
te leggen op de passagiersstoel.
In verband met parkeerproblemen verzoeken wij u vriendelijk de camper uiterlijk 1 dag
voor reparatie bij ons af te
zetten en zo snel als mogelijk
(binnen 2 dagen) weer op te
halen als de camper gereed
staat.
Indien u uw camper langere tijd
bij ons laat staan, zijn wij genoodzaakt stallingskosten in
rekening te brengen.
Om teleurstelling te voorkomen
kunt u het beste tijdig bellen
voor het maken van een afspraak (het liefst minimaal 6 tot
8 weken van te voren).

Geef eens een waardebon van
Liba Campers cadeau.
Camper Pitstop Service
algemene voorwaarden en spelregels
•

garantiecertificaat afgeven m.b.t. de vochtdicht-

Kijk op onze website voor de Camper Pitstop
Service dagen en tijden.

•

Le Voyageur, Mooveo en Bürstner een
heidsgarantie.
•

Uitsluitend tijdens de Camper Pitstop Service

koel houden van de koelkast/vriesvak tijdens het

dagen kunt u zich zonder het maken van een
afspraak melden aan onze balie.
•

•

veiligheidsvoorschriften verboden.
•

om de reparatie zo spoedig mogelijk te
laten verlopen.
•

De Camper Pitstop Service is NIET bedoeld voor
onderhoudswerkzaamheden. Hiervoor kan een af-

administratieve kosten alsmede de aanname- en

spraak worden gemaakt in de reguliere werkplaats.

afgiftehandeling).

Aanname/reparaties geschieden op volgorde van

- Werkplaatstarief: € 13 per 10 minuten (maximale
arbeidskosten bedragen het eerste uur
€ 98, het tweede uur bedraagt dit € 78).

Zorg ervoor dat uw camper op de aangewezen

- Bovenstaande arbeidskosten zijn exclusief de

plek wordt geparkeerd.

benodigde onderdelen met de daarbij behorende

Let op dat te allen tijde de toegang tot de werk-

extra handelingen en of transportkosten.

plaatsen vrij blijven!
•

- Benodigde onderdelen worden door Liba

Sluit uw camper volledig af en haal eventueel

Campers aangeleverd.

waardevolle spullen eruit. Liba Campers is niet ver-

- Op eventuele gebruikte en zelf aangeleverde on-

antwoordelijk voor vermissingen en/of diefstal.
•

derdelen kan door Liba Campers geen garantie

Overhandig bij aanname alle noodzakelijke sleu-

worden verleend.

tels. Denk hierbij ook aan sleutels van toegangs-

Camper Pitstop Service

Uw vakantie begint bij Liba Campers

Ontdekt u aan uw camper kort voor vertrek
een gebrek? De Camper Pitstop Service zorgt
voor de oplossing. Zonder afspraak kunt u
direct langskomen met uw camper. In onze speciale werkplaats wordt het probleem verholpen
of een slimme noodoplossing gemaakt. Zonder
gedoe zorgen wij dat u gewoon op vakantie kunt.

Terwijl wij uw camper repareren, kunt u vast
beginnen aan uw vakantie. Leen bijvoorbeeld
een van onze elektrische fietsen, scooters of
auto (vraag naar onze voorwaarden) en ontdek het mooie Brabantse landschap.
Indien uw reparatie niet dezelfde dag gereed is, kunt u in de nabije omgeving overnachten op een camping, bed & breakfast of
hotel. Liba Campers heeft de beste voor u geselecteerd.

•

- Betalingen dienen direct contant of per pin te

luiken, afsluitdoppen en eventueel extra sloten.

worden voldaan (creditkaart betalingen niet

U dient voor en tijdens de reparatie te allen

mogelijk).

tijde bereikbaar te zijn voor eventuele vragen en of

- Alle bovenstaande bedragen zijn inclusief wette-

goedkeuringen.
•

•

•
•

De kosten van service zijn als volgt:
- Starttarief € 20,- (deze kosten bevatten o.a. de

recht op voorrang van aanname of reparaties).

Kijk op onze website voor de exacte
Camper Pitstop Service dagen en
tijden: www.libacampers.nl.

Er dient volledige medewerking te worden verleend

oplossing te bedenken (op noodreparaties worden

binnenkomst (vooraankondigingen geven geen
•

Het betreden van de werkplaatsruimtes is i.v.m.

den uitgevoerd, wordt er getracht een noodGEEN garanties verleend).
•

wachten op de reparatie.
•

De max. duur per reparatie bedraagt 2 uur. Indien
de reparatie niet binnen deze gestelde tijd kan wor-

U bent zelf te allen tijde verantwoordelijk voor het

Bij werkzaamheden in kastruimtes dienen de

lijke geldende 21% BTW.
•

Door ondertekening van de Algemene voor-

betreffende ruimtes volledig leeggemaakt en

waarden geeft u Liba Campers toestemming de

toegankelijk te zijn.

reparatie tot een max. van € 250,- uit te voeren

Liba Campers is niet verantwoordelijk voor

zonder daar eerst overleg over te plegen en geeft

beschadigingen indien ruimtes niet vrij toeganke-

u toestemming uw gegevens in het mail-/archiefbe-

lijk zijn.

stand van Liba Campers op te nemen.

Voor het uitvoeren van een vochtmeting dienen

•

Op al onze diensten zijn de algemene voor-

ALLE kasten goed toegankelijk te zijn.

waarden van de Bovag van kracht. De algemene

Liba Campers kan enkel voor Pilote, Bavaria,

voorwaarden zijn kosteloos bij ons op te vragen.

Hèt adres voor het totaalonderhoud
van uw camper

Adres

Hamsestraat 16a
5298 NA Liempde

N 51.56151
O 5.37559ಂ

ಂ

Telefoon

0411 - 63 33 79

Openingstijden

Werkplaats
Ma. t/m vr.: 9.00-12.30 en 13.00-17.30 uur
Zaterdag: gesloten

E-mail

info@libacampers.nl

Website

www.libacampers.nl

Facebook

www.facebook.com/LibaCampers

Regelmatig versturen wij via e-mail een nieuwsbrief.
Door de nieuwe AVG mogen wij u niet meer zonder toe-

Ophalen / afzetten reparatie campers
Ma. t/m vr.: 9.00-12.30 en 13.00-17.30 uur
Zaterdag: 9.00-11.00 uur

stemming attenderen op open dagen en acties. Als u

Showroom
Ma. t/m vr.: 9.00-12.30 en 13.00-17.30 uur
Zaterdag: 9.00-12.00
Zondag:
gesloten

Liba Campers B.V. Versie januari 2019. Prijswijzigingen

toch op de hoogte wil blijven van Liba Campers, kunt u
zich via onze website aanmelden voor de nieuwsbrief.

en drukfouten voorbehouden. Met publicatie van deze
brochure komen alle voorgaande prijzen te vervallen.
Raadpleeg onze website voor de meest actuele prijzen.

