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OPENINGSTIJDEN WERKPLAATS: MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 08.30 - 17.00 UUR



Prefered supplier
Peter Claassen BV is bij vele automotive importeurs en fabrikanten prefered supplier. Zo kan de dealer u dan ook 
ontzorgen en een compleet lesvoertuig aanleveren zonder dat u daar uw kostbare tijd voor dient vrij te maken.  Zo 
kan de dealer het transport, de inbouw van de dubbele bediening, spiegel opbouw en dak folie regelen. Bij vele 
importeurs krijgt u zelfs een gratis Peheja dubbele bediening.

PETER CLAASSEN DUBBELE BEDIENINGEN BV Is begonnen in 1992 en is uitgegroeid tot de toonaangevend specia-
list in de inbouw van een dubbele bediening in ieder voertuig. Van lesauto, -vrachtauto’s, bussen, instructievoertuigen 
voor defensie en hulpdiensten. Jaarlijks installeren onze ervaren monteurs maar liefst zo’n tweeënhalfduizend dubbele 
bedieningen in ieder denkbaar voertuig. Mede door de hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en service zijn wij Preferred 
Supplier bij vele auto & vrachtauto-merken en overheidsdiensten zoals politie, brandweer en defensie. We zijn dan 
ook erg trots om als enige Nederlandse dubbele bediening bedrijf TÜV Nord gekeurd & gecertificeerd te zijn en om 
marktleider te zijn in de Benelux.

Klaar terwijl u wacht
De in- of overbouw van de dubbele bediening is klaar terwijl 
u wacht: het inbouwen in onze werkplaats te Waalwijk 
neemt circa 1 tot 2,5 uur in beslag, afhankelijk van het 
voertuig. U bent van harte welkom in onze wachtruimte, 
van waaruit u zicht heeft op de werkplaats en u onder het 
genot van verse koffie, thee, soep en Wifi de tijd kunt ne-
men voor de krant of een gesprek met andere gasten.

10 Jaar garantie 
Peter Claassen Dubbele Bedieningen BV 
geeft 10 jaar garantie op de inbouw en het 
dubbele bedieningssysteem van Peheja®

Het Peheja systeem

Installatie op locatie voor grote voer-
tuigen en spiegel opbouw
Het aanschaffen van een nieuwe vracht-
wagen, bus of trekker brengt hoge kosten 
met zich mee. Daarom bieden wij de mo-
gelijkheid om de dubbele bediening op 
uw locatie in te bouwen. Zodat u ontzorgt 
wordt en geen extra chauffeurs- planning 
en wachtkosten heeft. U kunt ook bij ons 
terecht voor extra spiegel opbouw met 
originele spiegels. Door deze originele 
spiegel opbouw weet u zeker dat de spie-
gels stabiel gemonteerd zijn en passen de 
spiegels erg mooi in lijn van het design 
van de vrachtwagen. Alle spiegel opbou-
wen zijn CBR/CCV goedgekeurd.

 

Voor ieder voertuig een oplossing
Een dubbele bediening wordt het meest ingebouwd in lesvoertuigen, maar veelal ook toegepast voor extra veilig-
heid bij voertuigen voor speciale doeleinden. Peter Claassen Dubbele bedieningen BV nam al vele duizenden les- en 
trainings voertuigen onder handen. Wij passen voertuigen van ieder merk en type aan; zowel brandstof als elektrische. 
Tevens zijn wij gespecialiseerd in het monteren van extra spiegels voor E achter B, vrachtwagens en bussen. 
Uiteraard werken we geheel conform de voorschriften van het CBR.

 GARANTIE
 JAAR

Het Peheja systeem 
Het innovatieve Peheja®-systeem onderscheidt zich 
van alle andere dubbele bedieningen in de wereld. Het 
unieke systeem van Peheja® is gebaseerd op een uni-
versele pedaal unit & speciale montage sets en wordt 
middels staal kabels parallel gemonteerd over de origi-
nele pedalen van het voertuig, we maken dan ook geen 
aanpassingen tussen het originele pedaal systeem. Voor 
elk voertuig heeft Peheja® unieke voertuig specifieke 
staal supplementen waarop de pedaalkatrollen van de 
bestuurderszijde en de dubbele bediening aan de pas-
sagierszijde worden gemonteerd. Deze supplementen 
worden veelal gemonteerd op de originele bouten van 
het voertuig zodat de uitlijning van de kabels op de ka-

trollen perfect is en de dubbele bediening solide aan 
het chassis vast zit, zo veroorzaken wij dan ook mini-
male schade aan het voertuig. Dit is ook een waardevol 
voordeel voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van het 
systeem, wij geven daarom ook 10 jaar garantie, daarbij 
blijft de restwaarde van uw voertuig hoger.  

Duurzame oplossing
De dubbele bediening van Peheja is herbruikbaar en 
over te bouwen naar een andere auto of ieder ander type 
voertuig. Dat maakt het Peheja  systeem tot de meest 
duurzame en kostenaantrekkelijke oplossing in de euro-
pese markt. 


