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Twintigjarig bestaan Caravanen Aanhangwagenbedrijf
M. ter Voort

31 maart

van Almere naar Lancaster

1 april

Ter Voort en medewerkers vieren het twintigjarig bestaan. (Foto: Fred Rotgans)

LITERATUURWIJK – Caravan- en Aanhangwagenbedrijf M. ter Voort op De
Binderij viert haar twintigjarig bestaan. In die tijd is het
bedrijf uitgegroeid tot een
begrip in Almere en omstreken.
Eigenaar Marcel ter Voort
begon zijn bedrijf in 1996
en beperkte zich in die tijd
tot onderhoud en reparatie
van caravans en aanhangwagens. Inmiddels is het bedrijf aan De Binderij 18 in Literatuurwijk hét adres voor
eigenlijk alles wat rolt achter
de auto. Al geruime tijd is het
een erkend BOVAG-bedrijf.
Voor caravans, vouwwagens, paarden- & boottrai-

lers, auto-transporters en
dergelijke verzorgen ze het
onderhoud, reparatie en
schadeherstel. Dit geldt ook
voor campers. Vanzelfsprekend doen ze dit ook voor allerlei soorten en maten aanhangwagens. “Maar je kunt
ook bij ons terecht om deze
te huren, aan te kopen of in
te ruilen” zegt Ter Voort. “Wil
je accessoires zoals boilers,
airco’s of gasinstallaties inbouwen of herstellen, dan
regelen we dat. Eigenlijk zijn
we een onafhankelijk onderhoudsbedrijf, die tevens allerlei soorten aanhangwagens
verhuurt en verkoopt”. Kortom een allround bedrijf op
het gebied van caravans,
aanhangwagen en cam-

pers. Nu het buitenseizoen
weer begonnen is, opent Ter
Voort de zaak ook weer op
zaterdag van 9.00 tot 13.00
uur. Het twintigjarig bestaan
laat hij niet ongemerkt voorbijgaan. Naast 20% korting
op de standaard BOVAGonderhoudsbeurt (exclusief materialen en geldig in
2016) heeft hij een leuke verrassing voor klanten in petto.
“Zolang de voorraad strekt,
dus kom tijdig langs”, aldus
Ter Voort.
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Caravan en Aanhangwagenbedrijf M. ter Voort is gevestigd aan De Binderij 18.
Info: 036-5361075 of www.caravan-almere.nl.

Zonneveld Almere wenst
families veel plezier
met nieuwste Prius

Athlon Car Outlet
2e paasdag open!
• € 100 paasvoordeel
• Kans op een Van der Valk cadeaucard
t.w.v. € 120

Kom je nieuwe auto uitzoeken
Op 2e paasdag zijn we van 9.30 tot 17.00 uur open en dat
niet alleen. Koop je die dag je nieuwe gebruikte auto bij ons?
Dan krijg je € 100 paasvoordeel én maak je kans op een
Van der Valk cadeaucard t.w.v. € 120.

Bekijk ons aanbod alvast op:
www.athloncaroutlet.nl
VELUWSEKANT - De eerste
twee nieuwe Toyota Priussen zijn afgelopen week aan
de Huchtstraat 9 opgehaald
door hun trotse eigenaren.

Toyota-dealer Zonneveld Almere feliciteert de familie
Van der Schilden en de familie Koendan met hun nieuwe aanwinsten. Veel veilige

en fijne kilometers gewenst
namens het team van Zonneveld Almere! (Foto: Zonneveld Almere)

