
Deelnemer worden

Wilt u meer weten over de toelatings- en 

inrichtingseisen? Of u direct aanmelden als 

CCR-deelnemer? Laat het ons weten! 

www.carcamprepair.nl
Gecertifi ceerde reparatiebedrijven campers, caravans en aanhangwagens.

Contactgegevens

CarCampRepair

Nijverheidsweg 101 

8071 DD  NUNSPEET

Hét professionele netwerk voor reparatie, 
onderhoud en schadeherstel van campers, 
caravans en aanhangers. 
Word lid en profi teer van aantrekkelijke voordelen!

www.carcamprepair.nl
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Gecertifi ceerde reparatiebedrijven campers, caravans en aanhangwagens.
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0341 - 25 13 00

info@carcamprepair.nl

www.carcamprepair.nl



Een sterk netwerk is het halve werk

De autoschadeherstelbranche staat onder druk. De marges 

worden kleiner, het aanbod krimpt en het gemiddelde 

schadebedrag wordt steeds lager. Tegelijkertijd heeft u als 

schadeherstelbedrijf te maken met aanzienlijke kostenstijgingen, 

waardoor u steeds minder rendement uit uw bedrijf haalt. Gevolg 

daarvan is, dat steeds meer autoschadebedrijven hun deuren 

moeten sluiten. 

Minder kosten, meer omzet

De oplossing? Een sterk, landelijk samenwerkingsverband dat 

zich richt op het verbeteren van de marktpositie, het stimuleren 

van kennisdeling, ontwikkelen van nieuwe producten en dat 

door het schaalvoordeel zorgt voor lagere inkoopkosten, 

dus: hogere opbrengsten. CarCampRepair (CCR) fungeert als 

duurzaam bedrijvenplatvorm voor specialisten in onderhoud, 

reparatie en schadeherstel van campers, caravans en aanhangers. 

Een stichting – zonder winstoogmerk – die bijdraagt aan 

de onderlinge betrokkenheid. Door de schaalvergroting en 

marktgerichte aanpak, is CCR ook nog eens een interessante 

partij voor verzekeraars en andere (grote) marktpartijen.

Wees voorbereid op de veranderingen van de toekomst, sluit u 

nu aan. De eerste erkende schadebedrijven in Nederland hebben 

zich reeds aangesloten. Gedeelde belangen, gedeeld succes!

Hartelijke groet,

Aart Vierhout
Mede-oprichter CarCampRepair

Onze missie

Het opzetten en verder 

ontwikkelen van een landelijk 

dekkend samenwerkingsverband 

van vakkundige schadeherstellers, 

gespecialiseerd in onderhoud, 

reparatie en herstel van campers, 

caravans en aanhangers. 

CarCampRepair richt zich op 

een evenwichtiger verdienmodel 

door de basis te verbreden en 

de economische slagkracht 

te vergroten. 

Het resultaat? Vergroting van uw 

omzetkansen en vermindering 

van uw kwetsbaarheid als de 

vraag vanuit de markt daalt. Minder concurrentie 

& hogere omzet

Richt u op een specifi eke 

doelgroep en vergroot het 

aantal klanten.

Lagere inkoopkosten

Door groter inkoopvolume.

Sterke(re) marktpositie

Door onderscheidende koers 

en hogere omzet.

Aantrekkelijk 

voor verzekeraars

CCR-deelnemers vormen 

samen één betrouwbare 

partij: met dezelfde 

afhandeling, kwaliteit, 

garantievoorwaarden en 

prijsstelling.

Scherpere profi lering

Door professionele, 

vertrouwde én herkenbare 

uitstraling.

Kies voor een nichestrategie: onderscheid uw bedrijf 

van de rest. Door de ultieme vorm van krachtenbundeling 

in CarCampRepair krijgt u bovendien een sterkere positie 

op de Nederlandse markt én profi teert u van de vele 

voordelen van het uitgebreide netwerk van specialisten, 

doelgroepen en stakeholders. 

Wordt u ook deelnemer? 
Samen kunnen we meer dan alleen!

Word lid en versterk uw band met uw 
stakeholders, zoals:

l  Collega-deelnemers uit de autoschadeherstelbranche

l  Klanten (consumenten, dealers en verhuurbedrijven)

l Leveranciers

l Verzekeringsmaatschappijen

l Opleidingsorganisaties

l Media

Uniforme (hoge) kwaliteit

Een landelijk netwerk 

van onafhankelijke 

CCR-specialisten, met 

gecertifi ceerde medewerkers 

en een gecontroleerde 

uitrusting.

Lagere marketingkosten

Door schaalvoordeel en 

gerichte benadering van 

doelgroep(en).

Innoveer mee

Door de strategische 

samenwerking speelt u 

snel in op technologische 

innovaties en ontwikkelingen 

in de markt.

Continue ontwikkeling

Gezamenlijke ontwikkeling 

van eigen producten 

zoals een CCR-app (met 

reparatievolgsysteem), 

invoering van jaarlijkse 

check-ups en een (online) 

centraal schademeldpunt.

Rayonexclusiviteit

Geen collega-deelnemers 

binnen uw regio. 

Ultiem kennisnetwerk

Verrijk uw kennis door 

interactie met collega-

deelnemers.

Specialistische 

vakopleiding

Maak gebruik van 

specialistische 

opleidingsinstellingen tegen 

aantrekkelijke voorwaarden.

Professionele 

ondersteuning & 

onafhankelijk advies

Bij de opbouw of uitbouw 

van uw onderneming als 

CCR-specialist.

Aantrekkelijk voor (grote) 

marktpartijen

Door een dynamisch, 

uitgebreid en betrouwbaar 

netwerk op landelijk niveau.

Met elkaar, 
voor elkaar
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Dertig CCR-specialisten, 

verspreid over heel Nederland

Verwachte dekking in 2020

Wat zijn de voordelen?

Gecertificeerde 
medewerkers en 
gecontroleerde 

uitrusting

Onze missie

Het opzetten en verder Het opzetten en verder 

ontwikkelen van een landelijk 

dekkend samenwerkingsverband 


