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Zoek- en aankoopservice voor campers en basisvoertuigen
Voor klanten die het zoeken naar een geschikt basisvoertuig of een
complete camper willen uitbesteden, is er de zoek- en aankoopservice
van BoesCampers.
De complete zoek- en aankoopservice bestaat uit 3 modules;
- Zoekservice
- Inspectie op lokatie
- Aankoop- en importbegeleiding
Het is aan u om te beslissen of u gebruik wilt maken van alle modules binnen onze
zoek- en aankoopservice, of dat u alleen gebruik wilt maken van een specifieke module.
Zo kunt u ervoor kiezen het zoeken naar een geschikte camper zelf ter hand te nemen,
maar dat u samen met BoesCampers de inspectie op lokatie wilt uitvoeren.
Het kan ook dat u alleen gebruik wilt maken van de module aankoop- en importbegeleiding.
Zoekservice
De zoekservice houdt in dat wij gedurende een periode van 3 maanden, internet en
onze contacten in het buitenland gebruiken om voor u geschikte voertuigen te vinden.
Voertuigen die voldoen aan uw eisen, wensen en budget zullen wij onder uw aandacht brengen.
De zoekservice omvat de volgende elementen;
o Inventarisatie van uw eisen en wensen.
o Vaststellen van uw budgetplafond.
o Advisering omtrent het voor u best geschikte voertuig(type).
o Het zoeken op internet en bij gespecialiseerde bedrijven naar geschikte voertuigen.
o Het opvragen van aanvullende informatie en foto’s bij de verkopende partij.
o Het samenstellen van (een) voertuigoverzicht(en).
o Overleg over de voertuigen die voldoen aan uw eisen en wensen.
o Kosten € 500,- (excl. BTW)
Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek bepaalt u of u zelf contact wilt leggen
met de verkopende partij(en), of dat u van de module Inspectie op lokatie gebruik wilt maken.
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Inspectie op lokatie
Inspectie op lokatie houdt in dat op verzoek van de klant één of meerdere voertuigen
nader worden geïnspecteerd op (de) lokatie(s) van de verkopende partij(en).
De inspectie op lokatie bestaat uit de volgende elementen;
o Het in uw aanwezigheid nader inspecteren van één of meerdere voertuigen.
o Technische inspectie van het voertuig;
Inspectie op schade.
Inspectie op lekkages.
Inspectie op slijtage.
Eerste inspectie op technische gebreken.
o Technische inspectie van de buitenzijde van de camperunit;
Inspectie op schade
Inspectie op lekkage
Inspectie op slijtage.
o Technische inspectie van apparatuur en componenten;
Inspectie en testen van gasinstallatie
Inspectie en testen van elektrische installatie/apparatuur
Inspectie afwerking/installatie van technische voorzieningen.
o Testrit met het voertuig.
Testen werking van motor, koppeling en versnellingsbak
Testen van remwerking
Testen van stuurinrichting
Testen algehele werking schakelaars
Inspectie van het onderhoudsboekje.
Inspectie van de eigendomspapieren.
o Rapportage omtrent de bevindingen van de inspectie op lokatie.
Rapportage per voertuig
Objectief totaal scoreoverzicht op hoofdonderdelen.
o Kosten
• € 50,- per uur (excl. BTW)
• Kilometerkosten € 0,19 per kilometer
• Eventuele overnachtingen zijn voor rekening klant.
Ook na deze module heeft u de vrijheid contact te zoeken met de verkopende partij(en)
en het verdere traject zelf ter hand te nemen. Of u besluit van onze module
Aankoop- en Importbegeleiding gebruik te maken.
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Aankoop- en importbegeleiding
De module aankoop- en importbegeleiding is verdeeld in twee hoofdgroepen.
Het deel aankoopbegeleiding houdt in dat wij met en eventueel voor u onderhandelingen voeren
met de verkopende partij. Wat houdt dit in;
o Het vooraf regelen van een technische keuring
Bij onafhankelijke keuringsinstantie
• Dekra
• Dealer van voertuigmerk
Afstemming met verkopende partij over keuringskosten
• Normaalgesproken zijn de keuringskosten voor de kopende partij
o Het onderhandelen over de prijs met de verkopende partij
Rekening houdend met de uitkomsten van de onafhankelijke keuring
Afspraak met de verkopende partij betreffende al of niet lokaal repareren van geconstateerde gebreken
Afspraak over afleverdatum
Afspraak over wijze en tijdstip van betaling
o Het opstellen van een koopovereenkomst
Het opnemen van de bovengenoemde afspraken in de koopovereenkomst
Het ondertekenen van de overeenkomst door de kopende en verkopende partij.
o Kosten
€ 50,- (excl. BTW) per uur
Na ondertekening van het koopcontract bent u dan officieel eigenaar van uw nieuwe voertuig.
De volgende stap is het transporteren van het voertuig naar Nederland, het verzorgen van
de keuring bij de RDW en aangifte van het voertuig bij de Belastingdienst.
Importbegeleiding
Importbegeleiding houdt in;
o Het transport van het voertuig naar Nederland
Het regelen van een tijdelijk (export) kenteken in het buitenland
Het voertuig vervoeren met behulp van een Nederlands garagekenteken
Vervoer van het voertuig op een autoambulance
o Het keuringsklaar maken van het voertuig
o Het voertuig ter keuring aanbieden bij de RDW
Bij voorkeur is de eigenaar van het voertuig bij de keuring aanwezig
Keuring van het voertuig bij de RDW bij een vestiging in de buurt van de woonplaats van de eigenaar
o Aangifte van het voertuig bij de Belastingdienst
Eventueel verschuldigde BPM direct te betalen door de eigenaar
o Kosten
€ 50,- (excl. BTW) per uur
Kosten voor de huur van de autoambulance
Als alle handelingen zijn afgerond is het nog even wachten totdat u het kenteken van
het voertuig ontvangt. Daarna houdt niets u meer tegen om uw voertuig in gebruik te nemen.
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Informatie betreffende BTW en BPM bij de import van voertuigen.
De meeste tweedehands campers worden inclusief BTW aangeboden. In het algemeen zijn
die campers aangekocht door particulieren. De BTW is dan ook niet verrekenbaar.
Er hoeft in Nederland geen BTW meer te worden afgedragen, omdat de BTW reeds in een land
binnen de Europese Unie is afgedragen.
Het aantal campers dat is aangekocht door bedrijven is gering. Mocht u eigenaar zijn van
een bedrijf dan kan bij een transactie tussen bedrijven binnen
de Europese Unie de BTW worden verrekend.
BPM (Belasting Personen en Motorvoertuigen) wordt geheven op campers, personen auto’s
en bestelbussen die worden omgebouwd naar camper. Bij invoer van dit type voertuigen
moet rekening worden gehouden met een afdracht aan BPM.
De exacte afdracht aan BPM is lastig vooraf aan te geven. Wel kan een indicatie worden
gegeven over de hoogte van de afdracht aan BPM.

