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Vanomobil is niet enkel een firma, Vanomobil is één grote motorhome familie.  
Jouw reis start al in één van onze showrooms: de plek waar je op  
een persoonlijke manier begeleid wordt naar jouw droomcamper.  
Jouw thuis op wielen, de ultieme reisvrijheid.

We delen graag onze passie voor reizen en motorhomes met onze klanten.  
Ons doel? Jou ontzorgen zodat jij volop kan genieten van je vakanties.

In deze editie van ons magazine leer je Vanomobil weer  
een beetje beter kennen, ontdek je ons ruime aanbod campers  
en kan je wegdromen bij reisverhalen uit de Vanomobil Community.
Laat je inspireren en spring gerust eens binnen  
in één van onze showrooms!

Een hart voor reizen,
voor motorhomes en voor jou.

Véronique & Ignace & kids
& het Vanomobil-team
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Vanomobil is een familiaal bedrijf met 
meer dan 30 jaar ervaring in de verkoop 
en verhuur van campervans en motor-
homes. Met een omzet van méér dan  
50 miljoen euro leveren en onderhouden 
we 1 op 3 motorhomes in België.  
Toch kent onze organisatie een vlakke  
en professionele structuur, iedereen 
speelt een belangrijke rol in het  
bereiken van ons enige doel: de ultieme 
tevredenheid van onze klanten.  
 
De eigenaars, Véronique Vanhoo en 
Ignace Coudron, zijn actief betrokken  
in de dagdagelijkse leiding van Vanomobil 
en gemakkelijk aanspreekbaar. Iedereen 
in onze onderneming is gepassioneerd 
door avontuurlijk reizen en gaat regel- 
matig eens met een camper op stap.  
Deze passie en familiale sfeer maakt  
ons zo uniek!

 Onze passie voor reizen, de familiale sfeer  
en de teamspirit maken ons zo uniek. 

DEERLIJK
showroom1 VANOMOBIL

Vanomobil
team Deerlijk

TEAM VERKOOP 
Ons team Verkoop draait al jaren mee  
en ze kennen ons aanbod vanbinnen  
en vanbuiten, nieuw en tweedehands!  
Ze leggen je graag alle pro’s en contra’s 
van elk merk uit, ook al hebben ze elk 
hun persoonlijke favoriet. Ze begeleiden 

je naar jouw droomcamper op basis van 
je noden. Maar ook na de verkoop blijven 
ze het aanspreekpunt voor al je vragen. 
Samen met onze motorhome experts ver-
zorgen ze een aangename levering met 
een kwalitatieve uitleg. Zo kan je zonder 
zorgen de horizon tegemoet rijden.

Team verkoop

WIJ
LATEN ONS

MOTORHOME

 
SPREKEN.

DEERLIJK1

Openlucht showroom

bereik je met een

motorhomelift

Met zicht op

de E17 snelweg!

 Samen met ons  
fantastisch team zetten  
we ons elke dag opnieuw in 
om te zorgen dat onze  
klanten kunnen genieten 
van een zalige vakantie. 

3000m2 toonzaal met de
mooiste motorhomes van Europa

Ignace
en

Véronique 

{4} {5}



Bedankt
dat je 
erbij was !

Roger Vanhoo beslist in 1989 (op 66-jarige leef-
tijd!) om de motorhomehype uit Amerika naar 
Europa te brengen. Met zijn ervaring in de auto-
mobiel- en caravansector stampt hij een nieuw 
bedrijf uit de grond. Hij verzamelt een ambitieus 
en betrokken team rond zich en de start-up 
groeit en bloeit. 
 
In 1997 nemen Véronique en haar echtgenoot 
Ignace het bedrijf officieel over. Samen bouwen 
ze met heel veel zorg dit familiebedrijfje uit tot 
het geliefde Vanomobil die we allemaal kennen.  

In 2017 verhuizen we met maar liefst  
30 gedreven collega’s naar Deerlijk.  
De prachtige showroom langs de E17 biedt de 
ruimte die we nodig hebben om onze 8 topmer-
ken te etaleren, onze huurvloot en accessoire 
shop uit te bouwen en ons 100% in te zetten  
op de naverkoop en werkplaats.

team 1989 van links naar rechts:Beatrijs, Christophe, Cecile,Roger Vanhoo, dochter Véronique,Bernard & Guy

O nce upon  
 a time in 
  Wevelgem… 

ONDERSTEUNEND TEAM 
Ontmoet hier het team die zorgt voor  
de dagdagelijkse ondersteuning:  
algemene administratie, onthaal,  
boekhouders, preventie, IT, marketing … 
heel wat processen die cruciaal zijn  
voor een vlotte, veilige en aangename 
dagelijkse werking in het bedrijf.

Bij een ondergaande zon en welgeko-
men koele wind kwamen de vrijdag-
avond 140 campers toe op de site. 
Iedereen werd persoonlijk verwelkomd 
met een flesje cava, waarna  ze zich 
konden installeren op hun plekje tus-
sen de andere enthousiastelingen 
en genieten van een aperitiefje op de 
vooravond van een prachtig weekend. 
Zaterdag startte mistig en fris. De 
meeste aanwezigen profiteerden van 
de uitgestippelde wandeltochten, fiets-
ritten of fotozoektochten in de buurt. 
Vanaf 18u konden de camperaars hun 
bestelde BBQ afhalen bij de pop-up van 
Meat Heat. De gezellige en sfeervolle 
avond eindigde met een stevig onweer, 
waarna de rust over het Camper Village 
weerkeerde. Zondag, koersedag, 
startte met een zalig afhaalontbijtje 
in het zonnetje. Daarna maakten de 
camperaars zich massaal klaar voor 
de wedstrijd en installeerden zich voor 
het grote scherm in de supporterszone, 
klaar voor de koers. De coureurs pas-
seerden maar liefst 7 keer langs onze 
site passeren, waar ze door hun groot-
ste fans werden aangemoedigd om 
het beste van zichzelf te geven. Zodra 
Van Aert officieel uitgeroepen werd 
tot winnaar, weerklonken de vreugde-
kreten over onze site. Na afloop begon 
iedereen met blije gezichten en warme 
harten hun gerief te verzamelen en hun 
camper in te pakken. Het uur dat daar-
op volgde was een drukte van jewelste 
terwijl iedereen huiswaarts of richting 
andere oorden vertrok.

CAMPER  
VILLAGE
2021

Ondersteunend team

Winnaar wedstrijd BK: Wim & Christine

Interview Radio 2

De vooravond van een prachtig weekend

Van Aert, de BK winnaar!

!

Na onze succesvolle edities 
van Camping Vanomobil ter 
ere van ons 20 en 30-jarig 

bestaan, konden we geen nee 
zeggen toen Stad Waregem  
ons vroeg een camping te 

organiseren tijdens het:

BK WIELRENNEN
WAREGEM OP 21 JUNI 2021
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HOOGSTRATEN
showroom2 VANOMOBIL

Vanomobil
team Hoogstraten

2000m2 toonzaal

Frank
en

Nadine Tremelo
showroom 3VANOMOBIL

Vanomobil
team Tremelo

 Laat je meeslepen door
onze motorhomepassie. 

MET HET CAMPERHART  
OP DE JUISTE PLAATS
Tremelo, ons jongste verkooppunt, straalt 
van de ambitie! Het team is gebeten door 
kamperen en zullen je graag bijstaan in je 
keuze van de juiste droomcamper! Lennert 
vormt, samen met Ellen, Mihaï en hun 7 
collega’s, één van de jongste teams in de 
sector en dat voel je meteen als je onze 
showroom te Tremelo-Baal binnentreedt!  
Geen moeite is hen te veel en geen vraag 
te moeilijk als het over onze mooie  
campers of kamperen in het algemeen 
gaat. Kom zeker eens langs in ons gezellig 
verkooppunt te Tremelo-Baal en wie weet, 
misschien loop je wel Sven Nys of een  
ander bekend gezicht tegen het lijf!

 Als gepassioneerde kampeerders,  
altijd dichtbij onze klanten. 

nieuw en 2de hands /
herstellingen / onderdelen /
Vano Shop /
financiering & verzekeringen 

HOOGSTRATEN
2

JEUGDIG DYNAMISME EN  
EEN GLOEDNIEUWE SHOWROOM 
Service, klantgerichtheid en kwaliteit, dat 
zijn zowat de basiswaarden waardoor we 
elkaar gevonden hebben, meer dan 20 
jaar geleden. Toen we begonnen samen 
te werken, eind jaren ‘90, was Vanomobil 
Hoogstraten nog een Fiat Professional 
dealer. Vanaf 2001 trokken we 100% de 
kaart van de motorhomes en met suc-
ces! Sinds enkele jaren staat met Frank 
Wouters reeds de 2de generatie aan het 
stuur! En recentelijk kwam ook zijn echt-
genote Nadine hem vervoegen. Dit jeug-
dige dynamisme vertaalde zich in 2018 in 
een gloednieuwe showroom van 2000m2 
en de komst van een Vanomobil Shop. 

nieuw en 2de hands / verhuur /
herstellingen / carrosserie /
onderdelen / Vano Shop /
financiering & verzekeringen 

TREMELO
3
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 Vanomobil zet ten volle in op klantenbinding en 
tevredenheid! Daar zit ons hart en onze toekomst. 

VANOMOBIL
TREKT VOLLEDIG
DE KAART VAN DE 
NASERVICE !

zoeken, werkfiches en facturen te maken 
en garantievragen op te volgen. Alle  
merken werken volgens een andere  
administratieve flow en ons team is  
dan ook perfect op elkaar ingesteld en 
zorgt er jaarlijks voor dat duizenden  
klanten ontzorgd worden en kunnen 
genieten van een zalige vakantie.
De groei van onze sector in verkoop,  
heeft een rechtstreeks effect op onze 

 

GOUDEN HANDEN 
Ontmoet de Gouden Handen van 
Vanomobil! Op onze drie locaties samen 
hebben we meer dan 40 techniekers 
met specialisaties in de meest diverse 
vakdomeinen: schrijnwerk, verbouwin-
gen en montages, auto-elektronica, 
Can-Bus systemen, satellietsystemen, 
verwarmingssystemen, koelsystemen, 
gasinstallaties, carrosserieherstellingen, 
hydraulica, multimediasystemen,  
autonome energiesystemen… Zij plaatsen 
nieuwe accessoires, voeren herstellingen 
uit en laten campers blinken. 

Jaarlijks komen zo’n 3000 campers naar 
onze werkplaatsen voor onderhoud en
service, dat is een verdriedubbeling op 

vijf jaar tijd. Door deze explosieve groei 
zijn we dus constant op zoek naar extra 
hulp in alle drie onze vestingen.

We doen alle installaties en montages  
in house. Zo verzamelden we de voorbije 
32 jaar alle mogelijke kennis over  
motorhomes. Onze specialisten worden 
aangemoedigd om opleidingen te volgen 
en te blijven bijscholen. Een doorgezakte 
vloer, het vervangen van een cabine-pet 
of een gebolde wand zijn een kolfje  
naar de hand van onze mensen.  
Die verzameling aan vakmensen, kennis  
en ervaring maakt ons uniek in België en 
waarschijnlijk in Europa.

Onze werkplaats is een autonoom deel 
van Vanomobil. We staan niet alleen ten 
dienste van onze eigen klanten in koop  
en huur, maar ook voor nieuwelingen.  
Je kunt gerust bij ons terecht met je 
tweedehands gekochte camper voor 
reparaties aan koelkast, verwarming, 
gas- en elektriciteitscircuit of allerhande 
verbouwingen. Ook voor het installeren 
van alle denkbare accessoires staan  
we je graag bij. 

 Onze dienst naverkoop
en techniekers zorgen er
jaarlijks voor dat duizenden 
klanten ontzorgd worden
en kunnen genieten van
een zalige vakantie. 

BEN JE OOK EEN 
KRAK

IN JE VAK
EN HEB JE TWEE

GOUDEN
HANDEN

?
Zijn montages,

installaties en herstellingen 
in, op en rond motorhomes
jou op het lijf geschreven?  

Bekijk dan zeker even  
onze vacatures op 

www.vanomobil.be/work  
of stuur je sollicitatie naar  

work@vanomobil.be 

Werken bij Vanomobil
is altijd

een beetje vakantie !

VOLG ONZE 
WORKSHOP

WEDNESDAYS 
OP FACEBOOK EN 

INSTAGRAM
voor een beeld achter de

schermen van onze werkplaats.

tip !
Team naverkoop

                                Na 32 jaar kennen we  
                                onze campers zeer  
                                goed. Hoewel we daar-
door een groot deel van de aanwezige 
zorgen op voorhand al kunnen aanpak-
ken, blijft een motorhome een service-
gevoelig product. Welk merk je ook kiest, 
elke motorhome is een uniek stuk, voor 
95% met de hand gebouwd, als het ware 
een nieuwbouw op wielen en onderhevig 
aan extreme temperatuurwissels, zware 
belasting en de grootste schokken. Om 
van je motorhome de perfecte reiscamper 
te maken, vraagt dit wel wat aanpas-
singen en tuning door onze specialisten. 
De probleempjes die nadien verschijnen, 
proberen we snel en efficiënt op te lossen 
en dat onder garantie! We gaan graag 
iedere uitdaging met een glimlach aan en 
samen komen we die enkele zorgen zeker 
te boven. Vanomobil zet ten volle in op 
klantenbinding en tevredenheid!  
Daar zit ons hart en onze toekomst. 

TEAM NAVERKOOP 
Maak kennis met ons team naverkoop: 
dag in, dag uit helpen ze camper- 
eigenaars met vragen en problemen. 
Nieuw accessoire op het oog? Herstelling 
nodig? Of tijd voor een onderhoud? 
Dan heb je vast contact met één van deze 
lieve collega’s om jouw afspraak te plan-
nen, expertises uit te voeren, reserve- 
onderdelen in ons gigantisch magazijn te 

Gouden Handen
van Vanomobil

dienst naverkoop. Vanomobil wil niet  
enkel meesurfen op het succes,  
maar we willen vooral ook investeren  
in onze Vanomobil familie: tevreden  
klanten op lange termijn!  
Daarom blijven we constant evolueren. 
In 2021 zijn er vijf nieuwe techniekers 
en drie nieuwe bedienden gestart in ons 
team naverkoop in Deerlijk en daarbij 
hoort dan ook een gloednieuw bureau.

Maïté ontvangt je
met een glimlach
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2013
imported

bysince

Vanomobil, 
het  van je

Daar vertrouw je op.

E en Adria is oerdegelijk! De Sloveense constructeur staat voor  
 passie en ervaring. Dit jaar hebben ze hun sterke modellen,  
de Matrix Axess en de Coral Axess, volledig vernieuwd. Ook bij de  
campervans blijven ze innoveren. De Twin Sports, met standaard  
pop-up dak, geniet van de Supreme afwerking en is beschikbaar in  
vier ingenieuze indelingen. Tot slot is Adria één van de laatste merken  
die volhardt in de familiecamper bij uitstek: de alkoof. Vanomobil  
is dan ook heel fier dat we Adria kunnen vertegenwoordigen.

Merk: 
Adria behoort tot de top van de 
Europese motorhome construc-
teurs. De fabriek is gelegen in Novo 
Mesto (Slovenië) en is één van de 
meest vooruitstrevende productieappa-
raten in heel Europa. Anders dan de andere 
merken heeft Adria geen grote thuismarkt 
en dat hebben ze kunnen ombuigen tot een 
sterkte. Over de jaren heen is Adria er won-
derwel in geslaagd een productiesysteem 
op te zetten dat het mogelijk maakt ieder 
product vlot aan te passen aan de wensen 
en behoeftes van ieder land.

Filosofie: 
Adria beseft maar al te goed dat vrije tijd 
heel waardevol geworden is in onze hui-
dige samenleving en dat een motorhome 
veel geld kost. Betrouwbare partners zijn 
dus belangrijker dan ooit. Hun uitgangs-
punt is dan ook om zoveel mogelijk waarde 
voor je geld te creëren. Adria streeft ernaar 
de meest betrouwbare partner te zijn door 
campers te leveren waarop je altijd en overal 
kan rekenen.

Geschiedenis: 
1965 was het jaar waarin Adria de eerste 
caravan bouwde. Zo’n 15 jaar later waren 
ze al Europees marktleider! Het jaar ‘85 
vormde een mijlpaal: ze namen hun intrek in 
hun nieuwe fabriek in Novo Mesto en ze ont-
wikkelden hun eerste prototype op een Fiat 
Ducato chassis, wat de basis was van een 

gamma dat in België geprodu-
ceerd zou worden. In 2005 werd 
hun fabriek vernieuwd, waardoor 

hun productie kon worden opge-
voerd tot 17000 stuks per jaar.

Specialiteit: 
De Adria campervan is sinds jaar en dag 
hun referentie en dit jaar breiden ze hun 
reeks uit met een model met pop-up dak: de 
Twin Sports. Ook hebben ze in de markt van 
half-integraals met en zonder hefbed een 
stevige reputatie opgebouwd. De combina-
tie ontwerp, stijl en kwaliteit is hoe ze zich 
onderscheiden. De Coral en Matrix krijgen 
dit jaar dan ook een volledige opwaardering, 
zowel op vlak van interieur als van exterieur 
met onder meer een nog groter SunRoof, 
vernieuwde badkamer en keuken en nieuwe 
hedendaagse inrichtingsmogelijkheden. Met 
de Sonic voegen ze ook nog een waardevolle 
integraal toe aan hun reeks.

BETROUWBAARHEID
VALUE FOR 

MONEY

Adria
Straska Cesta 50 / Novo Mesto
SLOVENIË
www.adria-mobil.com

TOPMERK VANOMOBIL

VANOMOBIL KIEST

ADRIA VOOR ZIJN:

 DEGELIJKHEID

 RUIM GAMMA

 ELEGANTE DESIGN

 DIENST NA VERKOOP

 PRIJS / KWALITEIT

Daar vertrouw je op
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Badkamer met pivoterende 
wand
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Badkamer met pivoterende wand

Nog steeds behoort de Adria TWIN 

tot de absolute lieveling van de

campervankopers in gans Europa

en dit is niet toevallig! De TWIN

wordt vooral geapprecieerd voor

zijn degelijke constructie,

doordachte indelingen, mooie

afwerking en eerlijke prijs. 

Door het ingenieuze design van de badkamer, 
tover je het toilet in een handomdraai om 
in een  echte douche.

design !

TWIN AXESS
EEN ECHTE TWIN,
MAAR LEKKER BETAALBAAR
4 DOORDACHTE INDELINGEN

CITROEN 120, 140 OF 165PK

OPEN ZITHOEK DANKZIJ  
UITGESNEDEN PLAFOND
KEUZE CARROSSERIE:  
WIT, GRIJS OF ZWART

€ vanaf 44.995 btw
incl.

TWIN REEKS
UITVINDER VAN DE CAMPERVAN!

DOORDACHTE EN  
INGENIEUZE INDELINGEN
ELEGANT EN TIJDLOOS DESIGN

VERBLUFFENDE AFWERKING

17 MODELLEN OVER  
4 AFWERKINGSNIVEAU’S

TWIN PLUS
LUXUEUZERE EN  
COMPLETERE UITRUSTING
HEDENDAAGS INTERIEUR MET 
INDIRECTE LED VERLICHTING
PIVOTERENDE WAND =  
ECHTE DOUCHECABINE
5 INDELINGEN OP 3 LENGTES

FIAT 120, 140, 160 OF 180PK  
MANUEEL OF AUTOMAAT
ECHTE WINTER CAMPER MET 
VERWARMDE VUILWATERTANK

€ vanaf 50.495btw
incl.
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Extra groot tweepersoonsbed  

   in pop-up v
an 120x200cm

TWIN SUPREME
PURE LUXE EN COMFORT
MODERN ONYX INTERIEUR

LICHTRIJKE ZITHOEK  
DANKZIJ SUNROOF 
4 INDELINGEN OP 2 LENGTES

KEUZE UIT 8 BUITENKLEUREN

FIAT 120, 140, 160 OF 180PK 
MANUEEL OF AUTOMAAT

€ vanaf 54.495btw
incl.

TWIN SPORTS
HIGH-END POP-UP DAK MET  
UITRITSBARE DAKTENT,  
VERLICHTING, KOUDSCHUIM- 
MATRAS EN FROLI BEDSYSTEEM

UNIEK = POP-UP DAK + SUNROOF!

FROLI BEDSYSTEEM

FIAT 120, 140, 160 OF 180PK  
MANUEEL OF AUTOMAAT
4T CHASSIS MOGELIJK VOOR
EXTRA LAADVERMOGEN

€ vanaf 59.495 btw
incl.

VA
N

OM
OB

IL

SGX LUXE FOR 4

€ vanaf 81.995 btw
incl.

uw voordeel = € 3.780

636x258cm |  = 4  = 4

“

SGX LUXE FOR 2

€ vanaf 73.560 btw
incl.

uw voordeel = € 3.950

636x258cm |  = 4  = 2

SLB LUXE

€ vanaf 71.760 btw
incl.

uw voordeel = € 3.950

636x258cm |  = 4  = 2

SLB

€ vanaf 59.995 btw
incl.

uw voordeel = € 4.060

636x258cm |  = 4  = 2

TWIN EXPLORER 

Dankzij het revolutionair 
dubbelwandig panoramisch dakraam 
is condens verleden tijd!

Adria is niet alleen de uitvinder van de omgebouwde bestelbus of campervan, met zijn  
TWIN reeks blijven ze zowel technisch als in design ver voor op de concurrentie. Vanomobil 
gaat nog een stapje verder door uit het brede gamma TWIN modellen een selectie te maken 
van de 4 meest succesvolle indelingen en deze uit te rusten met leuke en nuttige opties en 
accessoires. Door deze 4 EXPLORER modellen met een enorme standaarduitrusting in grote 
hoeveelheid te bestellen, kunnen we ze aan een heel aantrekkelijke prijs aanbieden!

"TWIN EXPLORER"

exclusief bij VANOMOBIL

Ontwikkeld

in samenwerking

met Adria op maat 

van de Vanomobil

          klanten

design !

De TWIN EXPLORER LUXE REEKSEN  
hebben standaard deze extra’s:
› Krachtige 160pk motor
› Comfortabele 9-traps automaat
› Elektrische handrem
› Elektronische airco
› 138L koelkast
› Kwalitatieve leder interieur
› Standaard LiFePO4 lithium woonbatterij

Bovenop de vele kwaliteiten van de Twin reeks,  
beschikt de TWIN EXPLORER over deze  
uitgebreide standaarduitrusting met: 
› Remis verduistering stuurcabine
› Muggenhor schuifdeur
› Elektrische opstap
› Dubbelwandige Sun Roof
› Thule zonneluifel
› Grotere dieseltank voor meer autonomie
› Multimedia systeem met 7” scherm,
 bluetooth carkit
› Dubbele woonbatterij voor meer autonomie
› Sportieve buitenlook dankzij een dynamische striping,
 alu velgen, mat zwarte radiatorrooster en bijhorende lichten
› Traction Plus assistentie bij het wegrijden op nat gras,
 modder, zand of ijs

Bekijk alle  

VOORDELEN
surf naar:

www.vanomobil.be/nl/
kopen/exclusives
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bekijk het volledige gamma opwww.vanomobil.be /nl/adria

DEZE MODELLEN ZIJN SLECHTS 
EEN GREEP UIT ONZE COLLECTIE:

CORAL & MATRIX
PLUS & SUPREME 
ALLE TECHNIEKEN IN DUBBELE 
VLOER = LAGER ZWAARTEPUNT = 
STABIELER RIJGEDRAG
VOLLEDIG VLAKKE VLOER MET 
GEMIDDELD 2m STAHOOGTE
4-SEIZOENSCAMPER: 100% VORST-
VRIJ, KRACHTIGE VERWARMING
OOGSTRELEND, MODERN EN  
PRAKTISCH BINNENDESIGN
CORAL = ADRIA SUNROOF:  
GENIET VAN DE STERREN TIJDENS 
JE AVONDMAAL
MATRIX = PERFECT IN HET 
PLAFOND WEGGEWERKT EXTRA 
HEFBED VOOR 2
KEUZE TUSSEN 2 INTERIEUR- 
DECORS EN 8 INTERIEURSTOFFEN 
(WAARVAN 3 LEDER)

€ vanaf 71.995 btw
incl.

Verschil tussen Matrix en Coral: de Matrix  
bezit een extra hefbed boven de zithoek

 Alle Coral en Matrix 
 modellen met een 
 lengte van meer dan 
 7m bestel je best op 
 heavy chassis en dus  
 te besturen met een  
 rijbewijs C1.

>7m

=C
RIJBEWIJS

tip!
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CORAL AXESS 600SL

€ vanaf 60.995 btw
incl.

uw voordeel = € 6.945

VOYAGER 
"VOYAGER"

exclusief bij VANOMOBIL

Ontwikkeld

in samenwerking

met Adria, op maat 

van de Vanomobil

klanten

VA
N

OM
OB

IL

Bovenop de vele kwaliteiten van de  
AXESS biedt de FAMILY EDITION 
reeks volgende voordelen:
› Koppelrijke 165pk motor met  
 1000kg laadvermogen
› Full Entertainment systeem met touchscreen
› Heavy chassis met krachtige remmen  
 en ABS/ESP/EBD
› Ruime badkamer met douchecabine langs  
 beide zijden afsluitbaar
› Grote fietsengarage 
 met dubbele toegangsdeur
› Echte wintercamper:  
 100% vorstvrij en 6000 Cal verwarming
› Uniek groot alkoofbed met  
 panoramisch dakventer
› Alle nodige uitrusting reeds voorzien:  
 luifel, Remifront, L-zithoek, Traction plus, 
 leder stuur, achteruitrijdcamera, veiligheids- 
 deur met raam, verwarmde vuilwatertank, …

CORAL XL AXESS
670SL
€ vanaf 67.995 btw

incl.

uw voordeel = € 8.325

FAMILY EDITION “FAMILY EDITION”
exclusief bij VANOMOBIL

Extra véél ruimte

voor extra grote families

op extra groot avontuur

Ging je als kind kamperen? Die kampeervakanties vergeet je nooit!  
Deze Adria Coral XL Axess FAMILY EDITION heeft een krachtige 165pk motor,  
zijn Heavy 4,4T chassis met aangepaste remmen en met alle denkbare  
elektronische remhulp-systemen (ABS, ESP, EBD) zorgt altijd voor de hoogste  
veiligheid van je gezin. Bovendien heeft de Coral XL FAMILY een handige  
leefruimte voor 5 personen. Dankzij de reuze alkoof van 210x140cm  
met panoramisch dakraam, de ruime badkamer met gescheiden douchecel,  
de kwalitatieve matrassen, de ruime zithoek en de gigantische fietsenkoffer  
met twee toegangsdeuren, heb je alles voor een geslaagde vakantie!  
Zo word je Adria Coral XL gegarandeerd een lid van de familie.

Met de CORAL en MATRIX VOYAGER reeks  
wensen we de kwaliteit, afwerking en doordachte indeling
van de Coral en Matrix reeks toegankelijker te maken voor
meer klanten. Met zijn ruime twinbedden (2x 203x82cm),
grote fietsengarage, mooie badkamer met aparte douche
en gezellige L-zit biedt hij jou alle comfort van een ruime
reiscamper op slechts 7m. Deze compacte lengte zorgt
er niet alleen voor dat je vlotter parking vindt, maar ook
dat hij eenvoudiger te besturen is en vooral dat je gewone  
autorijbewijs volstaat, ook met een volgeladen koffer.

736x307cm |  = 5  = 5

Bovenop de vele kwaliteiten van de  
CORAL en MATRIX AXESS biedt de  
VOYAGER je volgende voordelen:
› Koppelrijke 140pk motor
› Full Entertainment systeem met touchscreen
› Handige badkamer met aparte
 douche dankzij pivoterende wand
› Coral: grootste panoramische Sun Roof
 op de markt
› Matrix: extra 2persoonsbed boven zithoek
› Grote fietsengarage met dubbele toegang
› Technische dubbele vloer =   
 lager zwaartepunt = stabieler rijgedrag
› Volledig vlakke vloer met gemiddeld  
 2m stahoogte
› 4-seizoenscamper: 100% vorstvrij &  
 krachtige verwarming
› Alle nodige opties reeds inbegrepen:  
 luifel, Remifront, achteruitrijcamera,  
 XXL inkomdeur, …

699x291cm |  = 4  = 2/4

Bekijk alle  

VOORDELEN
surf naar:

www.vanomobil.be/nl/
kopen/exclusives

MATRIX AXESS 600SL

€ vanaf 61.995 btw
incl.

uw voordeel = € 6.945
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VRIJKAMPEREN
Het liefste van al staan ze in de vrije 
natuur en niet op een camping tussen 
andere toeristen. “We zoeken altijd 
een fijn plekje uit, waar we dan met 
respect voor de omgeving en zonder 
iemand tot last te zijn, genieten van 
de rust.” Het is hen wel eens overko-
men dat ze dan een bezoekje krijgen 
van de politie, want in veel landen 
mag je niet zomaar vrij kamperen. 
“Maar dat gebeurt enkel als er andere 
camperaars ons zien staan en ons 
voorbeeld volgen. Dan ben je meteen 
met een groep, wat natuurlijk een 
heel ander verhaal is”, leggen ze uit. 
“Één keer in Calais zijn we dan weg-
gereden en enkele uren later terugge-
keerd als het donker was… we wilden 
gewoon zo graag ’s nachts de lichtjes 
in Engeland aan de overkant van het 
kanaal kunnen zien.” 

 Zo intensief reizen met de camper vraagt
toch wel enige discipline. Telkens we thuis-
komen doen we hetzelfde proces: tanken, water,  
toilet. Zo staan we altijd klaar voor vertrek! 

“Hoewel we er zeker opnieuw heen willen,
verkiezen we nu vaak vakanties dichter 
bij huis. We genieten meer van het weg 
zijn en hoeven daarvoor niet meer zo veel 
kilometers te doen.” 

Harry en Anja brengen zo heel veel tijd 
samen door. “Op die manier werken en 
reizen houden we enkel vol omdat we 
beide 100% achter onze beslissing staan 
en er allebei ten volle van genieten.” Ook 
hun kinderen hebben hele mooie herinne-
ringen aan de camperuitstapjes. Ze gaan 
nog steeds met heel veel plezier mee 
met hun tentjes. Reizen met de camper 
betekent echt qualitytime met de familie. 
“We raden het iedereen ten sterkste aan. 
Wacht zeker niet tot je pensioen om aan 
je droom te beginnen.” En dat menen ze 
oprecht, want ze konden al twee bevrien-
de koppels overtuigen om te investeren 
in hun dromen en een camper te kopen bij 
Vanomobil.

HARRY EN ANJA,
wonende in Kruishoutem, werken  
alletwee als verpleegkundige op de  
spoedafdeling in het Universitair 
Ziekenhuis in Brussel. Een job die hen 
beide heel nauw aan het hart ligt.  
Maar de afstand die ze dagelijks moeten 
afleggen in combinatie met onregelma-
tige uren en lange shifts beginnen hun 
tol te eisen. Zodra de kinderen wat ouder 
zijn, gaan ze op zoek naar een op-
lossing om tijdens hun shifts in 
Brussel te kunnen verblijven.

In de zomer van 2007 stappen
Harry en Anja onze showroom 
(toen nog in Wevelgem) binnen en
worden meteen onder de vleugels
van zaakvoerder Ignace genomen.
“Ik weet het nog heel goed hoor,
Ignace stelde zich voor en zei: we
gaan samen een soort van huwelijk
aan en zo voelde het dus echt hé!”  
Harry en Anja leggen hem hun complexe 
situatie uit en voegen er nog aan toe dat 
ze tijdens vakanties ook graag de camper 
willen gebruiken om met hun drie tieners 
te reizen. De keuze valt voor een alkoof-
model van Chausson met stapelbedden 

achteraan. Dat is het begin van een lang
en mooi huwelijk en camperverhaal.

In eerste instantie splitsen Harry en Anja 
op en proberen ze het overnachten in 
Brussel tot het minimum te beperken.  
“In het begin was dat wel een hele uitda-
ging met zo’n groot gevaarte alleen op

pad” geeft Anja toe, “maar intussen rijd
ik heel graag met onze camper, ik krijg 
gewoon elke keer opnieuw een instant 
vakantiegevoel als ik instap”.  
En naarmate hun kinderen ouder worden, 
stemmen ze hun shifts steeds meer op 
elkaar af en blijven ze telkens langer in 
Brussel overnachten. Aangezien je niet 
naast zo’n alkoof kunt kijken, worden ze 
al snel herkend door hun collega’s in het 
hele ziekenhuis. “UZ Brussel is een  
fantastische werkgever en heeft altijd 
heel veel begrip getoond voor onze  
situatie en daar zijn we heel dankbaar 
voor. Van onze kant doen we ook heel erg 
ons best dat we niemand last bezorgen 
door maar één plaats in te nemen en zo 
veel mogelijk aan de kant te staan”.

Hun campers worden dus heel intensief 
gebruikt. Stalling hebben deze twee niet 
nodig, maar ze hechten wel veel belang 
aan comfort. “Aangezien we zo veel uren 
in onze camper doorbrengen en er tus-
sen twee shifts door moeten opladen, 
willen we kunnen genieten van een zeker 
comfort. Om de drie jaar (of na ongeveer 
30.000km op de teller) laten we de cam-
per overnemen en zoeken we een nieuw 
model uit. Zo kunnen we de camper tel-
kens aanpassen aan onze behoeftes en 
genieten we steeds van de laatste snuf-
jes.” De eerste camper kochten ze met 
een financiering, maar intussen is die
afbetaald en door de regelmatige over-
names hebben ze een financieel systeem 
gevonden die voor hen heel interessant is.

“Ik ben ook heel anders beginnen denken 
over al de voor de hand liggende dingen 
in huis: altijd water uit de kraan en altijd 
licht, dat leer je meer appreciëren. Als we 
een week willen kamperen bij het werk in 
Brussel, moeten we immers alles goed

Wij, bij Vanomobil, prijzen ons gelukkig dat we de mijlpalen in de 
 levens van onze trouwe klanten mogen meemaken en hen kunnen 
helpen bij de keuze van de meest geschikte motorhome. Op een zonnige 
woensdag in juli springen trouwe klanten Harry en Anja binnen in onze 
showroom in Deerlijk. Ze zijn gekomen met hun campervan, reisdagboek, 
fotoboeken en een grote glimlach. Ze zijn al 14 jaar klant en op de uitkijk naar 
hun 6de camper. Hun motorhome speelt een cruciale rol in hun leven.

klanten 
aan het

WOORD

trouwe

Parkeren aan
UZ Brussel

afwegen zodat we op het einde van de 
week niet zonder water of verwarming 
zitten. Maar zo’n dingen leer je gewoon 
door het veel te doen. Met de camper 
reizen is echt je plan trekken en toch 
genieten!” Ook winterse omstandigheden 
houden deze twee avonturiers niet tegen. 
“Een keer lag er na een week zo’n 30cm 
sneeuw rond onze camper. Die kregen 
we dus geen centimeter verzet. Gelukkig 
waren de brandweermannen (nvdr: naast 
het ziekenhuis ligt een brandweer- 
kazerne) bereid om te helpen. Met zeven 
man hebben ze onze Ixeo kunnen  
verzetten. Daar had je bij moeten zijn!” 
vult Harry geamuseerd aan.

Na al die jaren dat Harry en Anja  
rondrijden, hebben ze al zo’n 150.000km 
op hun teller staan. Dat is natuurlijk niet 
enkel woon-werkverkeer, maar ook hele 
mooie reizen naar de verste uithoeken  
in Europa. Bij het uitstippelen van hun  
reizen vertrekt Harry vanuit enkele 
andere passies zoals klassieke muziek 
en de oorlog. Zo zijn ze al vijf keer naar

“Onze plantrekkenen genieten!”

Harry & Anja

zijn échte

camperaars.

“In

weer en wind

met de

camper.”

 Er zijn zoveel dingen die  
je niet gezien hebt als je niet 
met een motorhome reist. 

Salzburg, de geboortestad van Mozart,
geweest. “Tijdens onze reizen laat ik me 
graag leiden door bezoeken aan concen-
tratiekampen of grote concertzalen,
de reis van mijn leven was dan ook 
Praag-Wenen-Linz. Maar ook onze trip 
naar Noorwegen, land van Grieg (nvdr: 
een Noorse componist), was er één die 
me zal bijblijven.” Anja’s favoriete reis 
was naar Corsica: die oversteek met de 
ferry vindt ze geweldig en het is
een prachtig eiland om rond te trekken. 

“Middagdutje

aan de
camper.”

CAMPER:
Adria Twin 640 SLX

WIE? 
Harry Van Thuyne &  
Anja De Rudder
REISPARTNERS? 
Kinderen Pieter, Liesbeth &  
An-Sofie
BOVENAAN DE BUCKETLIST?
Reims en omgeving

Anja’s favoriete
bestemming: Corsica
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2007
Onze 1ste motorhome
Chausson Flash 03
Bij onze eerste aankoop waren we echte pioniers,
we kenden er niets van. Toen schonken we vooral veel
aandacht aan het comfort van het volledige gezin:
veel leef- en bergruimte, stapelbedden achteraan bij 
het sanitair voor de kinderen. 

2010
Onze 2de motorhome
Bürstner Ixeo IT 664
Wat niet ideaal bleek aan de Chausson was dat we veel 
elektriciteit nodig hadden, wat we op de parking bij ons 
werk niet ter beschikking hadden.  
Dus een camper waarbij frigo en verwarming op gas 
werkten was cruciaal. Bovendien was het klimmen in
 de alkoof om te slapen ons soms wat te  
 veel gedoe. Dus we veranderden van  
 tactiek. Gezien we er zelf het meeste  
 tijd in doorbrachten, zetten we ons  
 eigen comfort eerst (een vast frans bed)  
 en rekenden we op de flexibiliteit van  
 de kinderen tijdens de reizen (een pavil-
joenbed). En de grotere frigo bleek een luxe die we niet 
meer kunnen missen.2012

Onze 3de motorhome
Bürstner Ixeo IT 700
Na opnieuw 3 jaar kozen we dan voor de luxe van een 
centraal bed. Fiat chassis beviel ons heel goed  
dus bleven we daarbij.

2015
Onze 4de motorhome
Adria Twin 640SLX
De kinderen zijn het huis uit en we gaan meestal 
gewoon met ons tweetjes op reis. Als 2de voertuig  
 was een campervan ook efficiënter  
 en flexibeler. Als de kinderen toch  
 nog eens meegaan, nemen een  
 tentje voor hen mee.

Onze 6de  
motorhome

Vol spanning
wachten we

de nieuwe
modellen af.

2018
Onze 5de motorhome
Adria Twin 640SLX
De Twin beviel ons heel goed en  
daar blijven we voorlopig nog even bij.

&Anja 
(VERVOLG)

Harry

Met een           voor Vanomobil.
 We zijn zo tevreden met onze keuze voor Vanomobil!  

Iedereen is op de hoogte van onze speciale situatie en ze staan altijd 
klaar om ons uit de nood te helpen. Één keer stonden we op punt te 
vertrekken naar het werk toen we ontdekten dat onze chauffage het 
had begeven. Je kan bij vriestemperaturen onmogelijk een week  
overleven in een camper dus we belden in paniek naar Vanomobil die 
toen klaar stond om ons stande pede uit de nood te helpen.  

Bedankt
Harry en Anja
om langs te 
komen en jullie 
verhaal te delen 
met de
...

 De meest geschikte camper kiezen, is niet gemakkelijk.
In het begin dachten we: het kan niet groot genoeg zijn, 
maar intussen zijn we daar serieus van teruggekomen.  
Met de hulp van de specialisten bij Vanomobil vonden we
telkens een camper die aan onze wensen voldeed. 

2010: Bürstner Ixeo IT 664bestemming: Salzburg

De specialist in verzekeringen in de vrijetijdssector

TORHOUTSEBAAN 49

8470 GISTEL 

WEBSITE

WWW.RUWELKA.BE

EMAIL

INFO@RUWELKA.BE

7 DAGEN OP 7

T: 059 55 90 00

Ons kantoor bestaat 40 jaar. Ruben Monstrey, zaakvoerder 
en motorhome liefhebber, gaat ook regelmatig op reis met de 
motorhome. Zijn vader, Roeland Monstrey, kocht zijn eerste 
motorhome begin jaren ’80 en was een echte globetrotter. 

Dankzij onze jarenlange ervaring, hebben wij klanten over gans 
België en werken wij samen met verschillende motorhome dealers. 
Hebt of koopt u een nieuwe of 2de hands motorhome voor 

eigen gebruik of om te verhuren? Dan hebben wij voor u de juiste 
verzekering. Wij zorgen voor een verzekerd reisplezier! 

Ons 17-koppig team van vakmensen regelt voor u de beste 
verzekering: caravan, motorhome, motor-of pleziervaartuigen, 
maar ook alle andere verzekeringen, zoals brand, familiale, 
voertuigen, hospitalisatie, pensioensparen, bedrijfsverzekeringen, 
enz…

Via onze ‘Ruwelka moto-r-home brochure’ 
en onze website vindt u als privégebruiker van 
‘vrijetijdsvoertuigen’ alle nodige informatie over 
formaliteiten en verzekeringen (gratis te bekomen 
op aanvraag via post of via mail). 

De gespecialiseerde medewerkers van RUWELKA 
VERZEKERINGEN bieden u een nog snellere en 
efficiëntere service. 

De beste en
meest voordelige 

motorhome-
verzekering

Waarde

€ 50.000
€ 60.000
€ 80.000

KW

88
103
125

Premie*

€ 615,56
€ 706,86
€ 884,77

*premie Ba + Volledig omnium + rechtsbijstand (Prijzen onderworpen aan voorwaarden)

Fsma 0821.631.174

E R VAR I N G

MOTO-R-HOMEVERZEKERINGEN

PUBLIREPORTAGE
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Höga Kusten of Hoge Kusten. Het was 
haalbaar qua afstand, zag er vet uit op  
de foto’s en het klonk avontuurlijk.

Zweden als reisbestemming is zeer 
goed meegevallen. We waren een beet-
je bezorgd dat dit na Noorwegen wat 
zou tegenvallen, maar wat blijkt: het is 
gewoon anders. Zweden heeft niet de 
spectaculaire 3D landschappen van 
Noorwegen, maar er zijn meer makkelijk 
toegankelijke meren met picknicktafels 
en vuurplaatsen waar je gratis kan over-
nachten. Zweden is minder bergachtig 
dan Noorwegen maar er zijn veel meer 
bossen waar je hele families hertjes 
tegenkomt. Het zijn verschillende landen 
met elk hun eigen sterke punten.  

Het is maar wat je wil zien of beleven op
vakantie. Niet onbelangrijk… het leven
in Zweden is veel goedkoper dan in 
Noorwegen (behalve diesel dan: die is 
best wel prijzig in Zweden).

De hoofdwegen in Zweden zijn geasfal-
teerd, de kleinere wegen zijn vaak  
gravelwegen, al dan niet met de nodige 
putten. We reden onderweg twee banden 
lek, maar geen stress dankzij het  
reservewiel en er is altijd een banden- 

  
centrale in de buurt. Buiten die twee  
hindernissen, verliep alles vlotjes.  
De Camp4night app bracht ons naar  
prachtige 5-sterren slaapplaatsen  
in de natuur, naar gratis drinkwater  
en plekken waar we toilet en grijs water 
konden lozen. We sliepen centraal 
in steden, op winderige hoogvlakten,  
in eindeloze bossen en zelfs op een  
zandstrand. 

De winnende foto van dit jaar werd 
genomen langs de Vildmarksvägen of 
Wildernisroute in Zweden, vlakbij de 
Noorse grens en het meest noordelijke 
deel van onze roadtrip door Zweden. Een 
aanrader voor zij die onguur weer, kale rot-
sen en rendiertjes kunnen appreciëren.
 

Zoek je eens een andere camperbestem-
ming dan het zonnige zuiden, een alterna-
tief zonder files of massatoerisme, waar 
je gratis kan overnachten op de mooiste 
plekken aan de mooiste meren, waar je 
geen mondmaskers hoeft te dragen en 
waar de zalm belachelijk vers is? Dan 
kunnen we Zweden ten zeerste aanraden! 
Dat je na 20u best achter een muggen-
gaas kruipt, neem je er graag bij ;)

Groetjes Wim, Katia en Pawlov

#vanocation wedstrijd

2 

de

Groetjes van Olivier Piraux

TINO GOUDESEUNE 
 De winnende foto is genomen bij de Pont de Langeais  

tijdens onze kastelentocht in Pays-De-La-Loire.  
In mijn reisvoorbereiding had ik de brug al gespot en  
bedacht dat ik daar zeker moest proberen een foto  
te nemen samen met de camper voor de wedstrijd.  
Goede voorbereiding loont! 

PLAATS

D ankzij onze #vanocation wedstrijd zagen we hoe de Vanomobil 
 Community opnieuw heel Europa doorkruiste en hoe iedereen kon 
genieten van een langverwacht avontuur of welverdiende rust. 
Onze Facebookvolgers kozen uit de tientallen inzendingen hun favorieten:  
Wim Arnolds, Tino Goudeseune en Jo David vielen in de prijzen.  
Zij wonnen een waardebon van €100, €50 en €25 in onze Vano Shop.

3 

de
JO DAVID
Oostkantons, België  

PLAATS

1ste
PLAATS

Lees hun verhaal achter de foto: 
VILMARKSVÄGEN, SVERIGE 

De zomer van 2021 zou de zomer van het 
Spaanse binnenland worden, olé. Maar 
net als vorig jaar werden de plannen een 
week voor vertrek helemaal omgegooid. 
Spanje kleurde immers donkerrood op 
de kaart en dat niet enkel in het kader 
van coronabesmettingen: een hittegolf 
teisterde immers het noorden van Spanje. 
De Spaanse Frank Deboosere voorspelde 
temperaturen tot 48 graden. Dat is niets 
voor ons en al helemaal niet voor onze 
harige en trouwe reismakker, Pawlov, 
de Golden Retriever. Dus dan vertrokken 
we maar weer richting het noorden. Veel 
drama hebben we er niet van gemaakt, 
de Scandinavische landen zijn immers 
gemaakt om met een camper te ontdek-
ken.

Gezien we vorig jaar Noorwegen reeds 
hadden doorkruist, besloten we ons dit 
jaar te wagen aan Volvoland, Zweden.  
Na een half uurtje googlen, was onze 
route uitgestippeld: een combinatie van 
de Vilmarksvägen of Wildernisroute en 

 Iets winnen is altijd leuk, iets twee keer op rij winnen is  
eigenlijk nog plezanter, dus willen we iedereen bedanken voor de 
geleverde duimpjes. We zullen de waardebon goed besteden. 

WIM ARNOLDS

CAMPER:
Knaus Boxstar Celebration

REISPARTNERS? 
Partner Katia en Golden Retriever, Pawlov

BOVENAAN DE BUCKETLIST?
Noorderlicht

Foto’s vandeze en volgende reizen kan je volgen via hun instagram  rv_there_yet73

Groetjes van Ilse Debooghiesuit Sicilië

Groetjes van Nicolas De Roeck
uit Vogezen, Frankrijk

Groetjes vanDirk Allaert  uit Vilhelmina, Zweden

Groetjes vanEva Platteeuw uit Westkapelle, Nederland

Groetjes vanDiego Vermeerschuit Francorchamps

Groetjes vanPatrick Vercnockeuit San Javier, Spanje

Groetjes vanvan Willem Dekiere  uit Marsilly, Frankrijk
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2007
imported

bysince

Vanomobil, 
het  van je

Daar vertrouw je op.

B ürstner klinkt je ongetwijfeld bekend in de oren. Deze Duitse construc- 
 teur produceert heel degelijke campers met heel gezellige, praktische en  
ingenieuze interieurs. Bürstner streeft naar unieke leefruimtes met een klimaat 
waarin iedereen zich onmiddellijk thuis voelt. Dit jaar breiden ze vooral hun 
compacte aanbod uit. Trots lanceren ze de meest compacte halfintegraal in hun 
gamma: de Nexxo Van. Een halfintegraal met een breedte van slechts 2m20, uniek! 
Daarnaast brengen ze hun allereerste pop-up camperbusje op de markt: de Copa  
op Ford, ons heeft hij al helemaal overtuigd. Tot slot denkt Bürstner ook aan de  
echte avonturiers door een 4x4 uitvoering van hun populaire Campeo te maken.

Merk: 
Dit Europees topmerk behoort tot de 
Erwin Hymer Group en bouwt kwa-
litatief hoogstaande motorhomes 
tegen zeer competitieve prijzen. 
De productie-eenheid ligt in Kehl 
(D), in het hart van Europa en op 
een steenworp van Strassbourg (F), 
waar jaarlijks een 5000-tal motorhomes 
van de band rollen. De Bürstner campers 
zijn de Europese motorhomes bij uitstek, de 
ideale mix tussen de “grundlichkeit” uit het 
noorden van Europa en het “design” uit het 
zuiden van Europa. 

Filosofie: 
Bürstner staat voor kwaliteit en dat bete-
kent dat men ook zo weinig mogelijk afhan-
kelijk wil zijn van derden. Dit vertaalt zich in 
het feit dat ze alles zelf wensen te produ-
ceren om de kwaliteit te beheersen. Maar 
uiteraard willen ze meer bieden dan enkel 
een degelijke motorhome. Deze moet ook 
aangenaam zijn om in te vertoeven, waar-
door veel aandacht wordt gegeven aan het 
binnendesign. Hun doel: je overal thuis voe-
len, ook onderweg.

Geschiedenis: 
Het Duitse merk bestaat inmiddels al meer 
dan 60 jaar. Begin de jaren ‘50 bouwt 
Gerhardt Bürstner in de schrijnwerkerij van 
zijn vader zijn eerste caravan en in ‘58 wordt 
het Bürstner merk officieel boven het doop-
vont gehouden. In 1986 stort Bürstner zich 
met dezelfde overgave op de motorhomewe-
reld en profileert zich al snel als een belang-
rijke en innovatieve speler. 2008 is voor de 

hele Europese motorhomewereld een 
scharnierjaar wanneer Bürstner 

de half-integraal met paviljoen-
bed ontwikkelt: een nieuw soort 
motorhome is geboren. In 2012 
bewijst Bürstner nogmaals haar 

innovatief karakter door de lance-
ring van de Brevio, een camperbus 

met camper-wandconstructie en in 2015 
opnieuw door een hefbed voor het eerst in 
de lengte te monteren.

Specialiteit: 
Bürstner is het typevoorbeeld van een 
“generalist”, die binnen elk segment van de 
motorhomemarkt een aantrekkelijk aanbod 
heeft. Ze kennen een lange traditie van inte-
graal modellen die sinds tientallen jaren een 
belangrijke rol spelen in het segment. Dit 
jaar is de Elegance opnieuw van de partij. Bij 
de halfintegraals kunnen we opnieuw reke-
nen op de volledig personaliseerbare Lyseo 
TD en mogen we de spiksplinternieuwe en 
ongezien compacte Nexxo Van in de armen 
sluiten. Nooit eerder had zo’n smalle camper 
zo veel laadvermogen. Bovendien verwent 
Bürstner ons dit jaar ook met hun allereerste 
pop-up camperbusje, de Copa en maken ze 
een 4x4 uitvoering van de Campeo. Ontdek 
hun volledige gamma op www.vanomobil.be.

DEGELIJK 
DESIGN  

INNOVATIEF  
GEZELLIG

Bürstner GmbH
Weststraße 33 / Kehl
DEUTSCHLAND
www.buerstner.com

Daar vertrouw je op

TOPMERK

TOPMERK VANOMOBIL

VANOMOBIL KIEST

BÜRSTNER VOOR ZIJN:

 DEGELIJKHEID

 TECHNIEK &  INDELINGEN

 DIENST NA VERKOOP

 HERVERKOOPWAARDE

 10 JAAR GARANTIE

        WATERDICHTHEID

{29}{28}



 
 

Bekijk alle  

VOORDELEN
surf naar:

www.vanomobil.be/nl/
kopen/exclusives

Zoek je extra luxe,  
comfort en uitrusting?  

Kies dan voor de ELISEO.  
Leverbaar met  
panoramisch  

dakraam.CAMPEO
COMPACT, WENDBAAR EN  
COMFORTABEL
UNIEK SFEERVOL EN  
OPEN INTERIEURDESIGN
MAXI ZITHOEK MET  
UITGESNEDEN CABINEDAK
VERBLUFFENDE AFWERKING  
EN MATERIAALKEUZE
HANDIG GEPLAATSTE KOELKAST 
OOK BEREIKBAAR VAN BUITEN
DOORDACHTE BADKAMER 
MET VLIEGTUIGDEUR
PERSONALISEER JE CAMPER: 11 
BUITENKLEUREN, 2 AFWERKINGS-
NIVEAU’S, 3 INTERIEURSTOFFEN
LEVERBAAR MET AUTOMAAT 
EN/OF POP-UP DAK
UNIEK IN EUROPA: 10 JAAR  
WATERDICHTHEIDSGARANTIE

€ vanaf 43.540 btw
incl.

FOR 2
€ vanaf 55.995 btw

incl.

uw voordeel = € 13.541

Bovenop de vele kwaliteiten van de  
CAMPEO biedt de ROADRUNNER 
je volgende voordelen:
› Roadrunner For 4 beschikt standaard  
 over een pop-up dak
› Carrosserie in Lanzarote Grijs
› Zetelbekleding Cino Reef Leder
› Uniek: dubbel bed beneden 152cm breed,  
 in een flits ombouwbaar tot fietsengarage
› Full-Entertainment System met Bluetooth 
 en achteruitrijcamera
› LiFePO4 lithium woonbatterij voor  
 dubbele autonomie
› Verbluffende standaarduitrusting  
 met oa. kwalitatieve Antraciet Thule luifel,  
 Remifront cabineverduistering, muggenhor,  
 elektr. opstap, grote dieseltank, leder stuur  
 met radio-bediening, cruise control, ESP,  
 Traction+, …

ROADRUNNER 

Cino Reef leder

“ROADRUNNER”
exclusief bij VANOMOBIL

Unieke prijs voor deze  

HIGH END CAMPER      

           met pop-up dak

€ vanaf 56.850 btw
incl.

CAMPEO 540in 4x4 uitvoering 

NEW 2022

bekijk het volledige gamma opwww.vanomobil.be /nl/burstner

DEZE MODELLEN ZIJN SLECHTS 
EEN GREEP UIT ONZE COLLECTIE:

Ook  
leverbaar  

met nieuwe
9-traps

automaat

Op zoek naar een multi-functionele campervan voor 4 met alle denkbare luxe, 
voor de meest avontuurlijke bestemmingen? Deze ultra-luxueuze ROADRUNNER    
                                       heeft zowat alles standaard, en nog veel meer. Net geen     
                                        6 meter lang, maar toch alle denkbare luxe en comfort voor 
                                         4 dankzij het ruime dubbel bed in het meegelakte pop-up    
                                           dak (de kids zijn er gek op), High-End interieur met echt 
                                             leder tabaksbruin salon en tal van indirecte LED verlich- 
                                              ting comfortmatrassen, een praktische keuken met                                                    
                                               geniaal geplaatste koelkast en ruime badkamer met  
                                                 vliegtuigdeur! De ROADRUNNER ziet er lekker sportief
                                                   uit in in Lanzarote grijs gecombineerd met tal van
                                                     mat-zwarte accenten en bi-color 16” alu velgen!

FOR 4
€ vanaf 61.500 btw

incl.

uw voordeel = € 13.313

599x285cm |  = 4  = 2/5

Groetjes van Eva Platteeuw 
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DELFIN T
BLAUWE DETAIL MET MODERNE 
DOLFIJN OP DE BUITENKANT
ZACHTE HARMONIEUZE VORMEN

KEUZE UIT 2 BEKLEDINGEN

HARMONIEUZE LICHTSFEER

KEUZE TUSSEN PANORAMISCH 
DAK EN HEFBED

€ vanaf ??.??? btw
incl.

NEW 2022

VA
N

OM
OB

IL

COPA
KEUZE UIT 6 HAPPY COLOURS
VEELZIJDIGE STADSWAGEN <5M

DEMOCRATISCHE PRIJS

MODERNE, VOLLEDIG  
UITGERUSTE KEUKEN
VEEL BERGRUIMTE IN  
KASTEN EN KOFFER
COMFORTABEL SLAPEN MET 4

OPTIONEEL 6 ZITPLAATSEN

€ vanaf 47.370 btw
incl.

bekijk het 

volledige gamma op

www.vanomobil.be 

/nl/burstner

DEZE MODELLEN ZIJN SLECHTS 

EEN GREEP UIT ONZE COLLECTIE:

LYSEO PRIVILÈGE
DUBBELE TECHNISCHE VLOER
ECHTE WINTERWAGEN  
DANKZIJ THERMOFLOOR 
GEZELLIG & KWALITATIEF  
INTERIEUR MET SFEERVERLICHTING
9 INDELINGEN OP 9 MOTORISATIES

10 JAAR WATERDICHTHEID

5 INTERIEURSTOFFEN &  
2 MEUBELTINTEN

€ vanaf 63.250btw
incl.

Bürstner heeftnu ook zijn eigenpop-up  camperbusje!
 = 4/6    = 4

FULL OPTION AAN PROMOPRIJS

Volledig

personaliseer-

baar

LYSEO PRIVILÈGE
LIMITED EDITION
op Citroën chassis

tip !
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Bovenop de vele kwaliteiten van de  
NEXXO VAN biedt de “TOSCANY”
je volgende voordelen:
› Krachtige 140 pk Euro 6D motor
› Twinbedden achter van 2m lang
› Zithoek omvormbaar tot extra bed
› Net geen 7m lang
› 500 kg laadvermogen
› Handige badkamer met echte 
 douche dankzij pivoterende wand
› Talrijke dakluiken en skyroof
› Grote fietsengarage met dubbele toegang
› Thule luifel met LED strip
› Exclusieve, luxueuze en  
 gepersonaliseerde interieurstof
› 10 jaar waterdichtheidsgarantie
› Alle opties reeds inbegrepen: luifel, 
 Remifront, multimedia met achteruitrij-
 camera, extra kofferdeur, …

€ vanaf 58.995 btw
incl.

uw voordeel = € 7862

TOSCANY 

VA
N

OM
OB

IL

Bovenop de vele kwaliteiten van de  
LYSEO TD 680G en TD 690G biedt de 
“FUTURA” reeks je volgende voordelen:
› Krachtige 140pk motor
› Echt lederen Osaka interieur  
 van topkwaliteit
› Kwalitatieve Thule luifel met LED strip
› 100% wintervast
› Onder 7m = rijbewijs b
› 10” multimedia station & navigatie
› Digitale cockpit 
› Elektrische handrem 
› GSM oplader via inductie 
› Automatische airco 
› LiFePO4 batterij voor dubbele autonomie 
› Verkrijgbaar met of zonder paviljoenbed
› Thermofloor: extra opbergruimte  
 in dubbele verwarmde vloer
› Twinbedden 85cm breed

FUTURA 
“FUTURA”

exclusief bij VANOMOBIL

Met onze ervaring in de motorhome-

sector en met een luisterend oor naar  

de wensen van onze klanten, hebben  

wij samen met Bürstner de “FUTURA” 

samengesteld. Een exclusief model die je 

wellicht zal bekoren met de vele  

opties en zijn perfecte afwerking.

De motorhomes van de toekomst, die kan je vandaag al kopen bij Vanomobil.
Met de FUTURA brengen we je een onwaarschijnlijk aanbod. Dankzij onze intense 
samenwerking met Bürstner en onze grote aankoopkracht bieden we je deze 
140pk sterke Duitse 4p halfintergraal met dubbele bodem en lederen Osaka  
interieur aan. Het succesmodel van Bürstner, de Lyseo TD 680G en TD 690G kan je 
nu ook bestellen in FUTURA afwerking en zo genieten van alle voordelen dat deze
heel exclusieve reeks biedt! Daarenboven beschikt de Lyseo TD 680G FUTURA over 
een echt fornuis met gasoven! Kom hem snel bekijken want  
we hebben slechts een beperkt volume aan deze prijs!

Net geen 7m lang en maar 2,20m breed en dus lekker handig voor iedere bestemming. 
Extra voordeel van deze afmetingen zijn de meer dan 500kg nuttig laadvermogen en dat 
op autorijbewijs. De ‘TOSCANY’, met oa. koudschuimmatrassen met 5 comfortzones, een 
luxe inkomdeur met raam en dubbel veiligheidsslot, twee kofferdeuren, praktische badka-
mer met pivoterende wand om plaats te maken voor een echte douchecabine, krachtige 
gasverwarming die ook werkt al rijdend dankzij de speciale veiligheidsontspanner, ruime  
keuken met gasfornuis en diepe, brede lades, panoramisch dakluik boven de stuurcabine,  
handige hoge koelkast, extra set voor het maken van een volwaardig 1 persoonsbed van 
de zithoek standaard meegeleverd… ‘TOSCANY’: comfort aan een aantrekkelijke prijs!

€ vanaf 73.990 btw
incl.

uw voordeel = € 12.313

Perfecte afwerking
met het prachtige
Osaka leder interieur

"TOSCANY"exclusief bij VANOMOBILDe Nexxo Van  is supercompact,heeft een enormlaadvermogen  en blijft toch lekker          betaalbaar!

Bekijk alle  

VOORDELEN
surf naar:

www.vanomobil.be/nl/
kopen/exclusives

ook  
verkrijgbaar  
met nieuwe

Fiat automaat  
9 versnel-

lingen

699x285cm |  = 4  = 2/3 TD 680G | 689x295cm |  = 4  = 2/4

TD 690G | 699x295cm |  = 4  = 4

Extra opbergr
uimte in de  

   dubbele 
verwarmde vloer.
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V eldritlegende Sven Nys is intussen vijf jaar met sportief  
 pensioen, maar nog steeds héél actief in de sportwereld.  
Hij is tevens camperaar in hart en nieren en al jaren kind aan huis  
bij Vanomobil. Het nieuwe veldritseizoen staat voor de deur  
en dus vonden we het hoogtijd om te polsen hoe het met de  
voormalige wereldkampioen en zijn motorhome gaat.

Gebruiken jullie de camper ook  
af en toe voor recreatieve  
uitstappen en vakanties?
Ja, ik ga gewoon graag met de motor- 
home op stap. Ik doe het al meer dan  
20 jaar en vind het heel gezellig en 
ontspannend. Ik neem hem vooral graag 
mee voor weekendjes weg. Het is zo 
gemakkelijk om er op een korte tijdspan-
ne toch eventjes helemaal uit te zijn. We 
probeerden ook eens de veelbesproken 
Campermeal trend uit, zalig hé. Het 
komende jaar hoop ik eens een weekend 
naar Texel, op de Waddeneilanden in 
Nederland, te kunnen rijden.

Veel mensen kijken uit naar hun pensioen 
om dan hun droomreizen te realiseren. 
Jij bent nu 5 jaar met sportief pensioen, 
maar je leven is er niet bepaald rustiger 
op geworden.
Ik ben inderdaad met vanalles bezig: 
naast mijn rol bij Baloise Trek Lions, help 
ik ook bij verschillende organisaties van 
wedstrijden, ik werk als analist bij de 
pers, geef lezingen over gezonde levens-
stijl en dan natuurlijk ook nog het Cycling 
Center. Het centrum bestaat nu vijf jaar 
en ik vind het fantastisch om  mijn erva-
ring te kunnen delen met een nieuwe 
generatie. Ik prijs mezelf ook gelukkig 
dat mijn familie en job zo met elkaar  
verweven zijn, zo genieten we tijdens  
de job ook van heel wat qualitytime. 
Maar eens ik echt met pensioen ga,  
heb ik inderdaad ook wel de droom om 
voor een lange periode met een camper 
door Italië te trekken. 

Wat zijn de vooruitzichten voor
het najaar van 2021? 
We staan weer aan de start  
van een nieuw veldritseizoen  
en dan ben ik eigenlijk elk  
weekend motorhome-
chauffeur en coach voor  
onze Thibau hé. Normaal  
zal er ook weer publiek toe- 
gelaten worden op de wed- 
strijden en we kijken er heel erg 
naar uit om opnieuw met de ge- 
weldige sfeer op de wedstrijden te
staan. Het is telkens opnieuw een familie- 
gebeuren waar we heel erg van genieten. 

Heel veel succes met de komende  
wedstrijden, wij duimen alvast.

 aan het

WOORD
Sven Nys

 Als ik echt met pensioen ga, heb ik wel de droom om voor 
een lange periode met een camper door Italië te trekken. 

Motor:  
Fiat Multijet 150pk

Rijbewijs C1
Indeling:

zithoek Face/Face +  
twinbedden achter

Interieur:  
Malaga Star

Toen we elkaar spraken vorig jaar deze 
periode keken we vol hoop uit naar een 
relatief normaal najaar. Jammer genoeg 
bleef het niet bij die eerste lockdown, 
hoe hebben jullie dat ervaren?
Het veldrijden is een buitensport en een 
individuele sport. Elke renner kan zich 
voorbereiden in zijn eigen motorhome,  
in zijn eigen bubbel. Dat is het grootste 
verschil met die teamsports waar ze  
zich samen voorbereiden in de kleed-
kamer. Dus zijn alle wedstrijden kunnen 
doorgaan, waarvoor we heel dankbaar 
zijn. De camper is elk weekend van sep-
tember tot februari mee kunnen gaan 
naar de wedstrijden en zo mogelijk nog 
intensiever gebruikt dan andere jaren.

Welke rol speelt de motorhome precies 
bij zo’n wedstrijd?

redelijke snelheid aanhouden.  
Verder is de camper eigenlijk de  
centrale post voor Thibau. Hij kan er  
de rust en focus vinden die hij nodig 
heeft tussen al die drukte. Hij kan  
er zich terugtrekken om te douchen  
en zich om te kleden na verkenningen  
of wedstrijden. Op koude dagen is het 
altijd lekker warm in de camper en voor 
de wedstrijd staat er steevast een pot 
pasta op het gasfornuis. Tot slot is  
al die bergruimte in de camper ook  
heel praktisch: we kunnen al ons  
materiaal gemakkelijk opbergen en  
veilig meenemen.

Vooreerst is een camper een heel  
comfortabel transportmiddel. Het zijn 
altijd hele fijne ritten en doordat de 
motorhome niet te groot is, kan je een

“Vanomobil heeft me nog nooit  
teleurgesteld. Ik merk aan alles dat 
jullie meegaan met de tijd en blijven 
groeien. Ook de producten die jullie 

aanbieden evolueren mee en zijn van 
topkwaliteit. Klantvriendelijkheid en 
service zijn prioriteit en dat merk je 

bij alles. Bij problemen kan ik altijd bij 
iemand terecht voor hulp of advies.  

En heel gemakkelijk voor ons: één van 
de drie filialen is gevestigd bij ons in 

Tremelo-Baal. Zie je?  
Het totale plaatje klopt gewoon.”

BÜRSTNER
IXEO I / 727G

SVEN KOOS VOOR DE:

Sven Nys, al jaren kind aan huis
bij Vanomobil, ontdekt er graag 

de nieuwe modellen motorhomes 2022.

Sven: “Met  mijn  voorVanomobil!”

CAMPER:
Bürstner Ixeo I 727G

WIE? 
Sven Nys
REISPARTNERS? 
Zijn gezin en het team  
Baloise Trek Lions
BOVENAAN DE BUCKETLIST?
Italië

HEB JIJ
OOK EEN VOOR

VANOMOBIL
?
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Plezier tijd
ens de training 

Vanomobil, met een
voor cycling !

1 ste wedstrijd Oostende 

De MTB Vanomobil Cycling camper  

 

15 jaar
MTB Vanomobil Cycling

Bring your life
thule.com

Fietsendragers voor in de garage

Thule VeloSlide
Gebruiksvriendelijke fietsendrager
voor uw RV-garageruimte

Gebruiks-
instructies

Handig systeem
De fietsendrager schuift
1.5 meter uit het voertuig

Plaatsbesparend
De drager kan zijdelings 
verschoven of volledig
afgenomen worden

Handgreep
Uniek en gepatenteerd
bedieningssysteem met
slechts 1 hand

Positie fiets
De ideale positie van de
fiets kan zonder gereed-
schap geoptimaliseerd 
worden

Contacteer ons via:
infoRV@thule.com

Vanomobil sponsort al 15 jaar één van de grootste  
MTB-teams van ons land. Wat ooit startte met  
8 enthousiastelingen is tegenwoordig een team van  
meer dan 40 renners die vol enthousiasme elke week  
de Vanomobil kleuren verdedigen in alle categorieën  
(jong en oud, mannen en vrouwen). Met succes,  
want enkele van de Vanomobil renners mogen zichzelf  
Vlaamse kampioenen noemen, waaronder Sander Elen,  
Jef Bertels, Jason De Graeve en Ilken Seynaeve. 

Maar de podia zijn niet het belangrijkste, wel de familiale 
sfeer in de ploeg. En daar zorgen Raf Polfliet en Lydia Poppe 
al jaren voor. Al sinds het prille begin leiden ze het team.  
Elk jaar opnieuw zorgen zij er, samen met de sponsors, voor 
dat de rekensommetjes kloppen en dat de renners in de 
beste omstandigheden kunnen sporten. Bovendien  
organiseren ze ook een eigen wedstrijd in Hamme.  
Elk weekend opnieuw brengen ze het team samen rond  
de prachtige Vanomobil camper. Hun motorhome vormt  
bij elke wedstrijd de centrale post waar iedereen terecht 
kan voor rust, hulp of steun. Door de mooie, opvallende 
bestickering springt de camper overal meteen in het oog.

Het jaar startte met een sobere, coronaproof teamvoor-
stelling op de parking van Vanomobil. Gelukkig zorgde de 
camper, die voor de gelegenheid in een nieuw kleedje werd 
gestoken, samen met de renners, aanwezig in hun rode  
of roze Vanomobil tenue, toch voor wat extra kleur op de  
parking. En zo begonnen we met een hart vol goede hoop 
aan het seizoen. 

Enkele renners besloten om aan wegwedstrijden mee  
te doen, in afwachting van de real deal. Terwijl de  
coronasituatie stilaan verbeterde, werden weer meer  
wedstrijden georganiseerd. De eerste wedstrijd van  
het seizoen ging door in Oostende. Het team slaagde erin  
om meteen met 11 podia en 3 West-Vlaamse kampioen- 
schappen naar huis te gaan, wat een prestatie!

De voorbije zomer had als hoogtepunt ongetwijfeld de wed-
strijd in Hamme, die het team zelf organiseert. Voor het eerst 
was er een wedstrijd voor zowel Flanders Cup, als voor de 
kids. We telden 450 renners aan de start in verschillende 
categorieën, waarmee we alle records verbraken. We kregen 
heel wat positieve reacties over het prachtige parcours en de 
vlotte organisatie, wat altijd fijn is om te horen.

Wil jij ook graag de kleuren van 
Vanomobil verdedigen met
de mountainbike?
De ploeg is voortdurend op zoek naar nieuw talent, jong  
en oud. Of heb je interesse om ze te steunen als sponsor?

 Aarzel dan niet om contact op te nemen met Lydia en  
 Raf via info@vanomobilcycling.eu of neem een  
 kijkje op de website www.mtb-vanomobilcycling.eu

Innovatie, kwaliteit, veiligheid
Accessoires voor motorhome,
caravan, van & minivan

Thule Smart Panels

Thule Fietsendragers

Thule Opbergen

Thule Sportuitrusting

Thule Sloten

Contacteer ons via:
infoRV@thule.com

Bring your life
thule.com

Thule Luifels

Thule Tenten

Thule Ladders

Thule Dakdrager Systeem

Thule Opstaptreden

Training Kattenberg 

Stage Ardennen 

Bedankt Lydia en Raf 

Wedstrijd Hamme 
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1997
imported

bysince

Daar vertrouw je op.

Deze Franse constructeur heeft een heel sterk aanbod in halfintegraals  
 en biedt naast een kwalitatieve camper ook vooruitstrevende en
trendsettende binnen- en buitendesigns aan! Het handige Mix & Match 
gamma van vorig jaar zetten ze verder: 10 indelingen op 3 afwerkingsniveaus.  
Zo stel je jouw droomcamper zelf samen. Hun populaire integraal,  
Exaltis, krijgt nu drie mogelijke indelingen. Tot slot komen ze met een  
revolutionair model: de X550. Ontdek hem bij Vanomobil!

Merk: 
Chausson is één van de meest 
gereputeerde Franse merken op 
de Europese markt en behoort in 
ieder Europees land tot de top 3. De 
Chausson campers worden gebouwd 
in Tournon sur Rhône, temidden de wijn-
gaarden van de Rhônevallei. Ieder jaar lopen 
ongeveer 13.000 reisvoertuigen van de band 
van één van de grootste productiesites van 
motorhomes in Europa (zo groot als 33 voet-
balvelden). 

Filosofie: 
Chausson wenst niet de goedkoopste motor-
home te bouwen, maar wel diegene met de 
beste  prijs/kwaliteit/uitrusting verhouding. 
Bij Chausson vind je dus steeds een correcte 
basisuitrusting en extra’s zijn altijd redelijk 
geprijsd. Zeer reactief en vooruitstrevend, 
komen ze regelmatig met nieuwe revolu-
tionaire ideeën en modellen voor de dag. 
Denken we maar aan de ingenieuze Sweet 
in 2013, de Welcome 620 en 630 in 2017 en 
de Travelline in 2019. Dit jaar trekt Chausson 
opnieuw alle aandacht naar zich toe met hun 
revolutionaire X550: de perfecte combinatie 
tussen een halfintegraal en een campervan.

Geschiedenis: 
Chausson werd opgericht in 1903 en spe-
cialiseerde zich in de bouw van radiatoren 
en tanks, om later te evolueren naar de 
constructie van autobussen en voertuigen 
met speciale carrosserieën. Het is maar 
vele jaren later dat het zich richtte op de 

bouw van omgebouwde bestel-
wagens. Hun eerste model werd 
gepresenteerd op het “Salon de 
l’Automobile” te Parijs in 1980. 

In 1984 bouwden ze hun eerste 
alkoofmodel dat revolutionair wordt 

genoemd door het gebruik van een witte 
aluminium buitenplaat! Door de jaren heen is 
Chausson uitgegroeid tot de referentie van 
de betaalbare middenklasse motorhome 
met een unieke prijs/kwaliteitsverhouding.

Specialiteit: 
Chausson heeft over de jaren heen een 
grote expertise opgebouwd in de bouw van 
halfintegraal modellen met en zonder hef-
bed. En dit jaar maken ze het extra interes-
sant met hun unieke mix and match gamma. 
Je kan kiezen tussen de First Line, de Vip of 
de Premium gecombineerd met de indeling 
die best aansluit bij jouw specifieke situatie. 
Zo creëer je de perfecte motorhome op jouw 
maat.

NO-NONSENSE 
VERNIEUWEND  

PRIJS/KWALITEIT  
INDELINGEN

Chausson
Avenue de Rochebonne
Tournon Sur Rhone Cedex / FRANCE
www.chausson-motorhomes.com

TOPMERK VANOMOBIL

VANOMOBIL KIEST

CHAUSSON VOOR ZIJN:

 WAAR VOOR JE GELD

 VOLLEDIGE UITRUSTING

 SLIMME INDELINGEN

 STIJLVOL INTERIEUR

 7 JAAR GARANTIE

        WATERDICHTHEID

Vanomobil, 
het  van je

Daar vertrouw je op

TOPMERK

Groetjes van Johan Vandenhecke
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Chausson biedt ook  
dit jaar een zeer logisch
samenstelbaar aanbod
bestaande uit de
10 populairste  
indelingen
van het afgelopen jaar, 
TE COMBINEREN MET 
3 verschillende  
afwerkingsniveau’s,  
afhankelijk van je 
voorkeuren en budget.
  
De “FIRST LINE” is lekker  
prijsgunstig, maar 
daarom niet uitgekleed. 
 
De “TITANIUM VIP” biedt
wat meer extra’s voor
slechts een beperkte
meerprijs.  
 
Is voor jou enkel het beste
goed genoeg, dan kies je
resoluut voor de
“TITANIUM PREMIUM”,
het mooiste dat  
Chausson in huis heeft! 

MIX & 
MATCH
Combineer  
erop los...

Combineer  
en profiteer

    

3
modellen

1 model: FIRST LINE
€ vanaf 52.490btw

incl.

KEUZE UIT  
FORD OF

FIAT

3 model: TITANIUM PREMIUM
€ vanaf 58.990 btw

incl.

Het neusje van de zalm!

2 model: TITANIUM VIP
€ vanaf 58.990 btw

incl.

X550
AERODYNAMISCH DAK  
MET SKYVIEW
RUIME BADKAMER EN DRESSING

FACE/FACE SALON  
OMBOUWBAAR TOT 2 BEDDEN
ZIT- EN SLAAPRUIMTE VOOR 4

COMPACT EN TOCH RUIM

€ vanaf 59.990 btw
incl.

NEW 2022

599 x 275cm |  = 4  = 4

De ruimte en

het comfort van een 

motorhome in de

compacte afmetingen  

van een campervan:

de perfecte 
combinatie!

Opklapbare lavabo

10
indelingen

Revolutionair
!
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+PACK
BESPAAR TUSSEN DE

€ 9.040 en € 12.870

DANKZIJ ONZE BEPERKTE REEKS

NORDIC EDITION

NORDIC EDITION 

KRACHTIGE FIAT 140 OF 160  
OF FORD 170 AUTOMAAT
ALL SEASON CAMPER

GEÏSOLEERDE EN VERWARMDE 
VUILWATERTANK
PREMIUM INTERIEUR, LUXE STOF-
FERING EN KWALITEITSMATRASSEN
REMIFRONT EN BUITENISOLATIE

EXTRA BREDE EN VEILIGE  
INKOMDEUR MET CENTRALE  
VERGRENDELING
AUTOMATISCHE LICHTEN EN  
RUITENWISSERS (niet 6040 & 7020)

LUXE STUURCABINE MET LEDER 
STUUR EN VERSNELLINGSPOOK
GROOT DUBBELWANDIG OPEN-
GAAND PANORAMISCH DAKRAAM 
BOVEN STUURCABINE (niet 6040 & 7020)

7 JAAR WATERDICHTHEIDSGARANTIE

THULE LUIFEL

COMFORTABELE VLOERVERWARMING

6 luxueus en compleet uitgeruste Chausson motorhomes ontworpen  
voor het hoge noorden, nu als speciale reeks te koop bij Vanomobil. 
Telkens rond de 7m en dus vlot bestuurbaar met je gewone autorijbewijs. 
Daarenboven betekent de compacte lengte ook = overal welkom!  
De NORDIC EDITION geniet van het mooiste interieur en afwerking die uit de 
Chausson fabriek rolt met talrijke extra afwerkingsdetails en uitrustingen en 
wordt altijd aangedreven door een krachtige motor (Fiat 140 of 160  
of Ford 170) in combinatie met een automaat.Deze all season campers zijn 
uitgerust met oa. mistlichten, ABS en ESP.

Naast de high end isolatie (63,5cm XPS vloerisolatie 54,5mm dakisolatie) en
kwalitatieve Seitz inlegramen zijn alle NORDIC EDITIONS standaard uitge-
rust met de zwaarst mogelijke dieselverwarming (veilig - werkt ook al rij-
dend) met vorstbeveiliging. Bovendien kan je je water verwarmen op 220V. 
Daarnaast is ook de vuilwatertank geïsoleerd en verwarmd en beschik 
je over een comfortabele vloerverwarming. Naast de in de raamkaders 
ingebouwde binnenisolatieschermen (Remifront) is deze NORDIC EDITION 
standaard ook uitgerust met een kwalitatieve thermocover voor de buiten-
kant van de ramen van de stuurcabine. Deze unieke, beperkte reeks biedt 
je verder ook een multimedia-systeem met bluetooth en achteruitrijcamera, 
luxe inkomdeur met centrale vergrendeling, 12V ventilator boven het bed 
achteraan, leder stuur en versnellingspook, buitendouche, BBQ aansluiting, 
automatische lichten en ruitenwissers (niet 6040 & 7020) en nog zoveel meer! 
Trouwens, goed geïsoleerd voor de winter, betekent ook lekker fris in de zomer!

VA
N

OM
OB

IL

NORDIC EDITION 640
NORDIC EDITION 720
NORDIC EDITION 777GA
NORDIC EDITION 788

NORDIC EDITION 6040
NORDIC EDITION 7020

KEUZE UIT  
FORD OF

FIAT

COMPACTE  
VOERTUIGEN

+/-7m

NORDIC EDITION 6040
€ vanaf 76.990 btw

incl.

696x292cm |  = 4  = 4

NORDIC EDITION 788
€ vanaf 66.990 btw

incl.

719x292cm |  = 4  = 4

NORDIC EDITION 777GA
€ vanaf 66.990 btw

incl.

719x292cm |  = 4  = 4

719x292cm |  = 5  = 6

NORDIC EDITION 720
€ vanaf 66.990 btw

incl.

699x292cm |  = 4  = 4

NORDIC EDITION 640
€ vanaf 65.490btw

incl.

“NORDIC EDITION”exclusief bij VANOMOBILAls je op zoek gaat naar de perfecte cam-
per, zie je soms door het bos de bomen niet 

meer! Daarom hebben we het je gemakkelijk 

gemaakt! Wij hebben voor jou reeds een 
pre-selectie gemaakt van de 6 best ver-
kopende CHAUSSON modellen en hebben 
daar dan een nooit geziene prijs/uitrusting 

verhouding aan gekoppeld.

Bekijk alle  

VOORDELEN
surf naar:

www.vanomobil.be/nl/
kopen/exclusives

NORDIC EDITION 7020
€ vanaf 83.990 btw

incl.

717x292cm |  = 5  = 5

Optioneel
bootleder bekleding
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 Bij het slapengaan voelt 
de daktent voor ons niet aan 
als tent, eerder als een coole 
boomhut. 

Roady tussen de Porches

zonsondergang achter de heuvels.  
Bij het slapengaan voelt de daktent voor 
ons niet aan als tent, eerder als een coole 
boomhut. Via een uitschuifbare ladder 
klimmen we naar boven en terwijl we ons  
neerleggen op een zachte matras, horen 
we een laatste uil in de verte. 

ROADY VS PORSCHE 
We rijden richting het kasteel van Vianden,  
één van de bekendste trekpleisters van 
Luxemburg en parkeren ons op een view-
point. Wanneer we uitstappen, beseffen 
we dat we ons midden tussen een 20-tal
Porsches hebben geparkeerd. We twijfe-
len, maar besluiten ons niet te generen. 
Roady mag gezien worden tussen al 
die straffe bakken! De Porsche-fanaten 
kunnen er ook wel mee lachen. ‘s Avonds 
blijft het weer miezeren, maar we koken 
en eten droog en warm onder de luifel.

SPONTANE BURGER KING 
Op zaterdag rijden we verder naar het zui-
den van Luxemburg om te mountainbiken 
in Little Utah, een nieuw aangelegd moun-
tainbike gebied dat bekend staat voor 
haar rode rotsen. We kijken onze ogen 

 

SOFIE EN ROBBE, ON THE ROADY
Op donderdag halen we Roady op in 
Deerlijk en zijn we klaar voor 5 dagen on 
the road. We volgen onze klassieke stra-
tegie: kies een bestemming, maar hou je 
er niet aan vast en de kortste weg is niet 
altijd de mooiste weg. Na een wandeling 
bij Le Tombeau du Géant rijden we langs 
een micro-brouwerij in Rochehaut. We 
parkeren Roady gemakkelijk langs de 
kant van de weg en ontdekken er hun 
degustatie palet aan bieren. Die andere 
wandeling doen we morgen wel, santé!  
‘s Avonds rijden we richting een afgele-
gen picknick zone en zetten we de tent  
omhoog. Verrassend genoeg staat de 
tent in 2 minuten op. Des te meer tijd om  
te koken en te genieten van de  

uit en mountainbiken tot in de late uur-
tjes. Pas na 21u komen we aan op onze 
slaapplek. We laten de daktent omhoog 
en beginnen het kookgerei te installeren, 
maar merken dat we eigenlijk te uitgeput 
zijn om nog uitgebreid te koken. Wanneer 
Robbe tussen het afval van andere toe-
risten een zak van de Burger King ziet, is 
de beslissing snel gemaakt. 2 minuten 
later is onze luifel weer opgeplooid en zit 
de daktent weer in zijn shell. We worden 
met de minuut enthousiaster over de 
setup van Roady, die 100% past bij onze 
spontane escapades.

GROTTEN EN EDELHERTEN 
Op de terugweg zien we een reclamebord 
richting de Grotten van Han en besluiten 
het park te bezoeken. De grotten zijn 
ronduit spectaculair, maar wat ons het 
meeste zal bijblijven is het aansluitende 
dierenpark met honderden edelherten en 
damherten. Echt magnifiek. Moe, maar 
voldaan brengen we Roady terug naar 
Vanomobil. Hij voelt bijna als de onze, 
maar nu is het toch tijd dat hij nieuwe 
reizigers gaat enthousiasmeren.  
Tot binnenkort Roady!

 - Sofie Vandenhende -
Volg ons op Instagram: @sofie_travels

Roady is de nieuwste aanwinst in onze huurvloot
en ons meest compacte voertuig. Roady biedt alles  

wat je nodig hebt op avontuur. De felrode Jeep Renegade
is uitgerust met een daktent die in 1-2-3 klaar is voor een comfortabele nacht.

Sofie en Robbe en Dara en Thomas kregen de eer om er als eerste met Roady op uit te trekken!

Goeiemorgen
Tombeau du Géant

ON THE
ROADY

WIE? 
Sofie Vandenhende
REISPARTNERS? 
Vriend Robbe
BOVENAAN DE BUCKETLIST?
Ijsland

Interesse
om een daktent
aan te kopen?
Bekijk ons aanbod  
op onze webshop! 

Ben je op zoek naar een lange termijn 
oplossing voor extra slaapplaatsen,  
dan is een geïntegreerd pop-up dak  
zeker de investering waard.  
Maar ben je op zoek naar een tijdelijke, 
goedkopere oplossing, dan bieden onze 
daktenten de ultieme oplossing!

De voordelen van een afneembare  
daktent t.o.v. een ingebouwd pop-up dak:
1. Goedkoper: je bespaart €2000-3000
2. Flexibel: zodra je de daktent niet meer
 nodig hebt, kan je hem demonteren
3. Comfort: daktenten zijn binnenin  
 gemiddeld 50cm hoger
4. Privacy: je hoeft niet in de camper 
 om de tent in en uit te kunnen
5. Geen opofferingen: je hoeft geen   
 dakluiken of verlichting op te offeren

De daktenten zijn zorgvuldig uitgekozen 
voor onze campervans, maar passen 
zeker ook op bijna elke auto met een  
hard dak.

Dara “On the Roady”

ROADY, onze felrode
JEEP RENEGADE is helemaal klaar

voor het ultieme avontuur!
Hij is de nieuwste aanwinst  

in onze huurvloot en is meteen ons meest compacte voertuig.  
ROADY biedt alles wat je nodig hebt op avontuur:  

een daktent, een uitschuifbare ladder, oprijblokken,  
frigobox, fietsenrek, luifel, gasvuur en waterzak.  

Deze uitrusting kan je optioneel nog uitbreiden met  
tafel en stoelen, kookgerief, extra batterij of een toilet.  

 
Je leest het goed, ROADY is onze nieuwste telg  

en meteen onze grote favoriet. Informeer dus snel wanneer hij nog vrij is  
om mee te gaan op jouw avontuur!

Huur Roady vanaf €59/dag
Surf naar: vanomobil.be/roady

Mullerthal Trail

SHOP.VANOMOBIL.BE

Koken onder de luifel

MeetRoady

                We waren aangenaam verrast door het
                     comfort van de matras en de grootte van de daktent.  
                     Thomas, die 1,90m groot is, kon er zonder 
                     problemen languit in liggen en in rechtzitten.
                    Naast het comfort en de grootte, was de kampplaats
                 ook heel gemakkelijk en snel op te zetten en af te
              breken. Deze roadtrip leerde ons niet alleen een
            nieuwe manier van rondtrekken en kamperen
     kennen, maar ook een nieuw gevoel van vrijheid
en comfort. Wij verlangen naar meer Roady! 
 - Dara De Coensel - Thomas in de daktent:comfortabel & ruim

super!

Volg ons op Instagram: @daradecoensel
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Keep it

COOL

De Mestic thermo-elektrische 

koelboxen MTEC-25 en MTEC-28 zijn 

lichtgewicht en daardoor ideaal voor 

dagjes weg. Ze koelen tot 20°C onder 

de omgevingstemperatuur, zowel 

onderweg (12V) als op de bestemming 

(230V)! Daarnaast hebben deze  

koelboxen ook een verwarmingsstand.

Rij jij graag de zon tegemoet? Kies 

dan voor de Mestic hybride koelbox 

MHC-40! Met de 12V aansluiting 

koelt hij als een thermo-elektrische 

koelbox en op 230V als een 

compressor koelbox. De temperatuur 

is op 230V traploos instelbaar tussen 

de -15 en +10°C.

De Mestic absorptie koelbox  

geeft je optimale vrijheid. Geen 

netspanning in de buurt? Met de 

Mestic MAC-40 schakel je naast 12V 

en 230V eenvoudig over op gas. 

Daarnaast is de koelbox fluisterstil 

en beschikt hij over een ingebouwde 

waterpas.

Met een Mestic compressor koelbox 

ben je nooit meer afhankelijk van 

de omgevingstemperatuur. Koelen 

en vriezen kan van -18 tot +10°C!  

Kies jij voor de MCC-25 of MCC-35? 

Voor de avonturiers ook verkrijgbaar 

in een heavy duty variant: de  

MCCHD-lijn.

20 °C
BELOW 

AMBIENT
TEMPCooling

25 °C
BELOW 

AMBIENT
TEMP Freezing

Cooling
Cooling

15 °C
10 °C
-
+

Cooling Freezing
Cooling

Cooling

18 °C
10 °C
-
+

De innovatieve en gebruiksvriendelijke apparaten van Mestic zorgen voor  

de meest comfortabele buitenervaring, zonder zorgen. 

Bekijk ons volledige assortiment op www.mestic.nl of via de  

Vanomobil webshop: shop.vanomobil.be

Relax, it’s Mestic
_

Nee

Nee Ja

Ja

Nee Ja

Ja

Doe de test en vind jouw  
ideale Mestic koelbox!
_

Nee Ja

Wil je dat de koelbox onafhankelijk van de 
omgevingstemperatuur koelt?

Gebruik je de koelbox 
bij milde zomertemperaturen? (max. 25°C)

Wil je de temperatuur nauwkeurig in kunnen stellen op 
een digitaal display?

Wil je dat de koelbox ook zonder stroomvoorziening 
kan koelen?

Ben je op zoek naar een koelbox die kan koelen én vriezen?

PUBLIREPORTAGE

Mestic
keramische kachel 
(230V).

Barletta Compact
Lichtgewicht, 

antraciet plooistoel.

Alle handige en  
denkbare kampeerproducten

in onze Vano Shops

Artsound
Lighthouse speaker – Light

Draagbare bluetooth  
box met lamp.

Solbio  
toiletadjectief 
100% biologisch  
reinigingsproduct voor 
toilet en vuilwatertank.

Sunblocker / Rainblocker 
Ruim gamma aan zon/regenschermen,  
gemakkelijk te bevestigen aan  
de Thule luifel.

In elke showroom vind je een Vano Shop 
met onze eigenzinnige selectie kampeer-
accessoires. We testen alles zelf uit en  
we zijn heel kieskeurig. Enkel de produc-
ten waar we unaniem tevreden over zijn, 
komen in onze shop terecht. Dat maakt 
onze shop zo waardevol en uniek.

Shop nu ook online: 

SHOP.VANOMOBIL.BE

IK GA OPREISEN IK NEEM MEE 
...

IN THE 
PIC
TUREProducten in de 

kijker
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IN THE PICTURE

DE
CAMPERVAN
SPECIALIST

Wist je

trouwens dat Ignace, al sinds

enkele jaren dagdagelijks op stap

is met een mooie Bi-Color Westfalia 

Kepler? Zoontje Armand doopte  

hem “Keppie” en hij reist niet alleen

rond in Europa, maar ook

op de sociale media. 

exclusief
BIJ

VANOMOBIL

zorgt voor  
een extra ruim salon en
dankzij de panoramische dakramen  
geniet je van lekker veel licht aan je  
eettafel. De trend van het pop-up dak 
is intussen overgesprongen van de 
Westfalia camperbusjes naar de cam-
pervans en naar andere merken. Lekker 
veel extra ruimte, wanneer je die nodig 
hebt. We vierden vorig jaar trouwens 
het 10-jarig jubileum van de import van 
Westfalia campervans in België.

BADKAMERS  
Ook de badkamers zijn tegenwoordig 
geen heikel punt meer. Adria’s ingenieuze 
pivoterende wand zorgt ervoor dat je
profiteert van zowel een toiletruimte als 
een echte doucheruimte. Bijna alle
merken hebben intussen een variant 
hierop. En ongelooflijk, maar waar, ook 
veel pop-up camperbusjes beschikken 
over een natte cel met toilet en douche! 

Onze brede kennis van campervans weerspiegelt zich ook in onze 
accessoires en installaties. Campervans brengen immers specifieke  
uitdagingen met zich mee en na al die jaren kunnen we eerlijk zeggen dat 
geen uitdaging ons te veel is. Met onze ervaring en zorgvuldig uitgezochte 
accessoires kunnen we jouw vanlife nog leuker en gemakkelijker maken. 

Op een pop-up dak kan je onmogelijk een normaal zonnepaneel  
monteren. Geen nood, wij hebben hiervoor speciale flexibele en  
ultradunne versies. Ook een omvormer of extra woonbatterij krijgen  
we altijd netjes weggewerkt in de beperkte ruimte zonder dat je daar-
voor bergruimte hoeft op te offeren. 

Één van de grootste uitdagingen met campervans is je fietsen achterop 
meenemen en toch de toegang tot je koffer niet blokkeren, dan antwoor-
den wij met de Van-Star van Memo-Europe. Je kan het fietsenrek met de 
fietsen erop gewoon opzij zwaaien en beide deuren van de koffer openen.

We hebben een leuk aanbod extraatjes voor jouw camperbusje: de 
Spacecamp tent zorgt voor extra leefruimte aan de achterkant, isolatie 
voor je pop-up dak, gordijnen voor de cockpit, een muggendeur voor de 
schuifdeur, speciaal fietsrek of bagagedragers en nog veel meer. 

Ook van onze luifels, muggenhor, isolatieschermen, benches…  
hebben we altijd een versie op maat van jouw camperbusje of  
campervan. Vraag er gerust naar in de showroom bij jouw in de buurt!

ACCESSOIRES
OP MAAT

compacte vans aan. Daardoor kan jij bij 
Vanomobil genieten van een ongezien 
breed aanbod van campervans en  
camperbusjes.

INGENIEUZE INDELINGEN  
Dankzij talrijke handige ruimteoplossin-
gen, hoef je bij het kiezen voor een  
campervan tegenwoordig geen compro-
missen meer te sluiten. Er bestaan al 
tientallen ingenieuze indelingen: dwars-
bedden, twinbedden, stapelbedden en  
bij Dreamer vind je zelfs een frans bed!  
Of het elektrisch hefbed achteraan,  
die de vaste bedden vervangt en zo met  
een druk op de knop plaats maakt voor 
een grote fietsengarage of bagageruimte.  
Bij sommige merken kan je zelfs het  
bed blijven gebruiken in combinatie met 
gestalde fietsen. 

POP-UP DAK  
Het uitgesneden dak van de stuurcabine 

Vanomobil is al 20 jaar grote fan van de 
sympathieke campervans en camper- 
busjes! Passepartout, grote avonturier,  
vlotte reisauto, handige parkingvriend, 
stoort nergens en brengt je naar de 
mooiste plekjes met alle denkbare luxe en 
comfort! We zijn dan ook heel trots dat we 
de uitvinder van de compacte camperbus 
met pop-up dak (Westfalia) mogen  
vertegenwoordigen. Even fier zijn we  
dat we de twee merken die aan de wieg 
staan van de campervan op Ducato 
bestelwagen (Adria en Knaus), tot onze 
merken mogen rekenen. Maar ook onze  
andere merken volgen al enige tijd de 
trend van compacte camperbusjes en 
campervans en bieden nu een breed  
pallet aan originele en ingenieuze  

RUIM 
AANBOD

Westfalia Kepler lichtpanelen Fietsrek & bagagedrager

Westfalia Columbus bench Spacecamp

exclusiefBIJVANOMOBIL

exclusiefBIJVANOMOBIL

campervans.be

Bezoek onze
gespecialiseerde website 

over campervans:

exclusiefBIJVANOMOBIL
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TOP 3 / Avontuur met twee:
1 WESTFALIA KEPLER ONE vanaf €58.751
2 KNAUS BOXSTAR CELEBRATION  vanaf €59.995
3 ADRIA TWIN EXPLORER SLB vanaf €59.995

MEEST
VERKOCHTE

1 32

1 32

TOP 3
1 32

1 32

KOPEN OF
HUREN? 

Kom langs en  
wij bespreken  

alle opties
die bij je passen!

WELKE CAMPER  
PAST BEST BIJ DEZE  

AVONTURIERS

2
Sofie (42), Tom (40),  
Sam (12), Lana (9)  
& King:
“Tom en ik kennen elkaar  
nu 3 jaar en we willen graag samen een camper  
aankopen om spontane reisjes mee te doen.  
Als Tom’s kinderen bij ons zijn, gaan ze  
uiteraard mee, maar dat zal slechts de  
helft van de keren zijn. Onze King gaat  
wel altijd mee, die vindt het heerlijk  
om nieuwe oorden te ontdekken.”

3
Frits (28) & Elise (21):
“Elise en ik carpoolen naar het werk en  
we zoeken een nieuwe wagen voor ons  
dagdagelijkse verplaatsingen. Daarnaast zou  
het super zijn als we er ook in konden slapen.  
Stel je voor: citytrips, festivals, over-
nachten op de oprit van vrienden ….”

4

1 Seppe (34) & Arne (31):
“Je kan ons ‘de reizende Beach Boys’ noemen.  
We staan allebei in het onderwijs en springen elke  
vakantie in onze camper om te gaan surfen.  
Van het Noorden van Frankrijk tot het Zuiden van  
Portugal, zolang er maar golven zijn! We hebben  
  vooral veel bergruimte nodig voor ons materiaal  
     en gezien we soms twee maanden in de camper  
       wonen, willen we best wel wat comfort.”

Roger (64) & Leen (59),  
Femke (6) & Toon (4):
“Roger gaat dit jaar met pensioen,  
eindelijk kunnen we samen de reizen  
maken waar we al zo lang van dromen.  
Ik vind slaapcomfort erg belangrijk en geef  
de voorkeur aan een gescheiden toilet en douche.  
Verder zou het wel handig zijn als er ook een tweede  
bed is voor als de kleinkinderen eens mee zouden gaan.”

NORDIC EDITION 777GA

€ vanaf66.990btw
incl.

Onze favorieten:
1. Barcelona by day
2. Lollapalooza in Berlijn
3. Een avondje stappen
 in Parijs

Onze favorieten:
1. Spaanse Costa’s
2. Jesolo strand,
 Adriatische kust
3. De Provence

Onze favorieten:
1. Surfspot:
 Bundoran, Ierland
2. Surfspot:
 Peniche, Portugal
3. Duiken op Malta

Onze favorieten:
1. Wandelen in de Alpen
2. Fietsen in de Ardennen
3. Een kaartje leggen 
 aan de voet van de 
 Zugspitze

ROADRUNNER FOR 4

€ vanaf61.500 btw
incl.

KEPLER ONE

€ vanaf58.751 btw
incl.

NEXXO VAN TOSCANY

€ vanaf58.995 btw
incl.

TOP 3 / Avontuur met vier:
1 BÜRSTNER CAMPEO ROADRUNNER FOR 4 vanaf €61.500
2 DREAMER FAMILY VAN  vanaf €58.820
3 ADRIA TWIN EXPLORER LUXE SGX FOR 4  vanaf €81.995

TOP 3 / Luxe met vier:
1 CHAUSSON NORDIC EDITION 777GA  vanaf €66.990
2 BÜRSTNER LYSEO FUTURA TD690G   vanaf €73.990
3 ADRIA MATRIX VOYAGER   vanaf €61.995

TOP 3 / Luxe met twee:
1 BÜRSTNER NEXXO VAN TOSCANY vanaf €58.995
2 CHAUSSON  NORDIC EDITION 640  vanaf €65.490
3 KNAUS BOXDRIVE EXCALIBUR  vanaf €89.995
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DE WATERVALLEN VAN COO
Het volgende deel van onze reis loopt 
aan de andere kant van de taalgrens.  
We willen opnieuw een monument uit 
onze jeugdjaren herontdekken: 
de watervallen van Coo. Deze water- 
vallen van de rivier de Amblève zijn 13m 
hoog, maar niet de hoogste watervallen  
van België (dat is de waterval van 
Reinhardstein met 60m). De kleine  
waterval bestond al voor de 15e eeuw  
en is een belangrijke toeristische  
attractie voor België, die nu in de handen 
is van Studio 100, als onderdeel van het 
pretpark Plopsa Coo. 

BÜTGENBACH
Iets imposanter vind ik onze volgende 
stop: Bütgenbach in de Oostkantons. 

 Als uitvalsbasis voor  
 Limburg kozen wij voor de  
 CAMPERPLAATS KOKIMA. 
De camperplaats is een nieuw initiatief 
aan het kasteel van Guigoven (Kortessem) 
dat reeds in de 13e eeuw werd vermeld 
en oorspronkelijk een waterburcht was. 
Vanaf de 17e eeuw tot en met de 19e 
eeuw werd het kasteel meer en meer 
omgebouwd tot een kasteelhoeve. Rustig 
gelegen en midden in het natuurgebied 
Eggertingen. Ideaal om te wandelen en te 
fietsen. Alles is aanwezig op deze locatie 
en de vriendelijke uitbaters doen er alles 
aan om je het gemakkelijk te maken.

Camperplaats Kokima

LE TOUR DE   
BELGIQUE

in het
HART

van ons
Belgenland

Ronny & Elke

IEPER
De eerste dag kunnen we rustig de tijd 
nemen om te vertrekken, want onze eer-
ste halte is slechts een half uurtje rijden: 
het pittoreske Ieper. Hier verblijven we 
op de camperplaats Het Jeugdstadion, 
dat rustig gelegen is aan de rand van 
de vesten en op wandelafstand van het 
centrum. De absolute must-see in Ieper 
is de Last Post. Dit traditionele eerbetoon 
aan de soldaten van WO I begint elke 
avond om 20u stipt aan de Menenpoort 
en is voor ons nog steeds een moment 
dat ons beroert en een blijvende indruk 
nalaat. We nemen graag de fiets (je kan 
er ook huren bij Chez Marie aan de markt 
of hotel Ambrosia) om Ieper te verkennen. 
Tenslotte maken we ook altijd een rit 
naar het zeer indrukwekkende Tyne Cot 
Cemetery in Passendale. Bij helder weer 
heb je van daaruit een prachtig zicht over 
Ieper, maar ook bij minder helder weer is 
dit een plek die je niet snel zal vergeten. 
Andere favorieten bij minder weer zijn  
het In Flanders Fields Museum en het 
nieuwe Yper Museum. Vanuit Ieper rijden 
we noordwaarts voor een tussenstop aan 
de kust. We genieten van het uitwaaien 
tijdens een lange wandeling aan het 
strand van Westende.

BRUGGE DIE SCONE
De volgende dag trekken we weer iets 
meer landinwaarts naar Brugge die scone. 
Er bestaan zo van die plekken die onder 
je vel kruipen, hoewel je ze nooit hele-
maal kunt doorgronden. Brugge is zo’n 
bijzondere plek. Het is groot geworden 
door haar meeslepende geschiedenis en 
draagt een Unesco Werelderfgoed label, 
maar blijft toch een stad op mensenmaat. 
Vanuit de centraal gelegen camperplaats 
Kanaaleiland is het zalig om te verdwalen 
in de Brugse steegjes.

ANTWERPEN
Na ons Brugs avontuur gaan we chillen 
en genieten van de rust aan de oevers 
van het kanaal in Eeklo en verblijven 
we hiervoor op de camperplaats aan de 
Jachthaven. Een welgekomen rust  
vooraleer we naar de bruisende stad  
aan de Schelde trekken: Antwerpen. 
De stad ligt grotendeels op de  
rechteroever van de Schelde en heeft  
een uitgestrekt havengebied met  

VANOMOBIL / RUBRIEK

GROETJ
ES

UIT...

BELGIË

internationaal vrachtvervoer.  
Camperpark Vogelzang is de ideale
uitvalsbasis voor een citytrip in één van 
de grootste steden van België die zowel 
op cultureel als culinair vlak veel te bie-
den heeft. En als je in Antwerpen bent, 
kan een shopnamiddag niet ontbreken.

TURNHOUT
Na de drukte van de stad trekken we ons 
graag even terug in de natuur. We maken 
lange wandelingen over de zanderige 
paden aan de rand van Turnhout.  
De camperplaats de Baalse hei is een 
oase van rust en groen middenin de 
Antwerpse Kempen, grenzend aan een 
uniek en uitgestrekt natuurgebied met 
veel gezelligheid en cultuur in de  
directe omgeving. 

BOKRIJK
Tijdens de voorbereiding van deze 
roadtrip besef ik dat ik sedert de lagere 
school het openluchtmuseum Bokrijk niet 
meer heb bezocht. Uit nostalgie wil  
ik er tijdens deze trip perse heen.  
In 1252 werd er voor het eerst melding 
gemaakt van “Buscurake”. Het zou  
echter tot 1953 duren vooraleer de  
plannen om een openluchtmuseum te 
maken officieel werden.

Maar het park heeft in de weide omgeving  
nog veel meer te bieden: 550 hectare 
pure afwisseling, waar je kan genieten 
van een gezonde wandeling of fietstocht 
in de mooie natuur. Bokrijk neemt heel 
wat duurzame en ecologische initiatieven  
en behaalt zo sinds enkele jaren De 
Groene Sleutel. Een voorbeeld daarvan is 
het innovatieve fietstraject Fietsen door 
het water. Zo fiets je dwars door een vij-
ver zonder nat te worden. 

 Uit pure nostalgie  
wil ik tijdens deze trip
perse naar Bokrijk. 

 O nze voorkeur gaat in normale omstandigheden  
  altijd uit naar het Europese berglandschap.
Dit jaar moesten we noodgedwongen alternatieven zoeken.
Het idee ontsproot om onze favoriete plekjes in België te
bundelen en op die manier België te doorkruisen.
Onze selectie van 16 bestemmingen vormde een 1000km
lange roadtrip die ons in drie weken mooi langs
de contouren van België zou leiden.

Vennbahn

BruggeIEPER

BRUGGE

ANTWERPEN
TURNHOUT

BOKRIJK

COO

BÜTGENBACH

DURBUY

ROCHEHAUT

DINANT

GERAARDSBERGEN

CHIMAY

RONQUIÈRES

LAC DE 
L'EAU D'HEURE

DEERLIJK

WESTENDE

Nibi, Vanomobil FAN,

CAMPER:
Integraal

WIE? 
Ronny, verantwoordelijke 
verkoop Vanomobil
REISPARTNERS? 
Partner Elke &  
hond Nibi
BOVENAAN DE BUCKETLIST?
Terug naar de bergen

Zwevende kapel Borgloon
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HET JEUGDSTADION IEPER
in de Westhoek

* 
CAMPERPARK WESTENDE

aan de Belgische kust 
* 

CAMPERPLAATS KANAALEILAND
in Brugge die scone 

* 
CAMPERPLAATS JACHTHAVEN 

Eeklo in Oost-Vlaanderen
* 

CAMPERPARK VOGELZANG
in Antwerpen Stad

* 
CAMPERPLAATS BAALSE HEI

in de Antwerpse Kempen
* 

CAMPERPLAATS KOKIMA
in Kortessem in Limburg

* 
PARKING PETIT COO

aan de watervallen 
* 

CAMPING WORRIKEN
Bütgenbach in de Oostkantons

* 
PARKING MOBILHOME LE VEDEUR

in het pittoreske Durbuy
* 

CAMPERPARK LE PALIS 
in het wandelparadijs Rochehaut

* 
PARKING LA CITADELLE 

de Dinant
* 

PARKING COMMUNAL DE CHIMAY
op wandelafstand van het centrum 

* 
PARKING FROIDCHAPELLE

aan de oevers van de Lac de l’Eau d’Heure 
* 

CAMPERPLAATS RONQUIÈRES
aan het hellend vlak

* 
CAMPING DE GAVERS  

in Geraardsbergen

BEZOCHTE
CAMPERPLAATSEN

of het landbouwmuseum Agri-Musée.
De mooiste views zijn minder bekend
en alleen bereikbaar via wandelpaden: 
Des Echelles, Des Corbeaux en
Les Crêtes de Frahan. 

DINANT
Onze roadtrip verloopt vervolgens via 
Dinant verder naar Chimay. Dinant ligt 
langs beide Maasoevers en staat bekend 
om de Citadel, die torent hoog boven de 
stad uit! Maar natuurlijk mogen we de 
saxofoon niet vergeten. Dit muziek instru-
ment kom je overal in het straatbeeld 
tegen en bezorgt ons leuke tussenstops.

CHIMAY
Chimay is een leuke stad in de Ardennen

en vooral gekend voor hun Trappist. 
Tijdens een wandeling door de stad zie je 
overal verwijzingen naar de Chimay. De 
inwoners zijn er dan ook trots op  
om hier te wonen. De kleinere  
deelgemeenten waaronder Virelles en 
Lompret behoren tot de mooiste dorpen 
van Wallonië en moeten we dus echt een 
bezoekje brengen.  
Tot slot kunnen we de Boucherie 
Lange aanraden: deze mooie slagerij 
verkoopt heerlijke broodjes aan zeer 
democratische prijzen.

LAC DE L’EAU D’HEURE
Op de terugweg voorzien we nog een stop 
aan het bekende Lac de l’Eau d’Heure.  
Het merengebied van Eau d’Heure biedt  
diverse activiteiten en infrastructuren 
voor iedereen die natuur en het  
buitenleven graag combineert. 

RONQUIÈRES
De laatste stop vooraleer we Vlaanderen 
terug binnenrijden, is voorzien aan het 
hellend vlak van Ronquières naast het 
bureau van de rondvaartboten, aan 
de voet van het hellend vlak. Buiten de 
scheepslift is hier weinig te beleven en 
deze stop dient enkel als een overnach-
tingsplaats. We rijden de volgende dag 
verder naar onze laatste overnachtings-
plaats voor deze trip in de streek van 
Geraardsbergen.

GERAARDSBERGEN
Geraardsbergen is gekend van de koers 
(de Muur) en ideaal gelegen om de 
Vlaamse Ardennen, het wandelwalhalla 
te verkennen. Gezien dit onze laatste stop 
is, besluiten we hier nog een paar dagen 
te slijten en volop te genieten van het 
uitgebreid wandelnetwerk langsheen de 
vele bossen en natuurgebieden die de 
Vlaamse Ardennen rijk zijn.

Onze Belgische roadtrip bleek een schot 
in de roos, we genoten van een variëteit 
aan streken en mooie natuur. Dankzij 
take-away ontbrak ook het culinaire niet. 
Het bleek perfect mogelijk om veilig in 
onze bubbel te reizen en te genieten van 
de variëteit dat ons Belgenland te bieden 
heeft. We genoten van de contacten op 
afstand en de bereidwilligheid  
over de taalgrens om ons een aangename  
ervaring te bieden. 1000km bleek plots 
toch niet zo ver te zijn.

- Ronny Debaere -

Een bestemming die ik als tiener veel 
bezocht om er te MTB’en en te wandelen 
in de bossen rond het meer. De Vennbahn 
kan ik sterk aanraden. Het fietspad is één 
van de langste tot fietspad geconverteer-
de spoorlijnen in Europa (125km) en het 
loopt door drie landen: Duitsland, België 
en Luxemburg. Vanuit Bütgenbach over 
de Vennbahn is het slechts 25km naar 
Monschau in Duitsland.

DURBUY
We vervolgen onze roadtrip naar het alom 
gekende Durbuy, dat zichzelf tot ‘Kleinste 
Stad van de Wereld’ uitriep. Vandaag de 
dag is Durbuy één van de belangrijkste 
plaatsen in de Ardennen en het heeft 
een onmiskenbaar grootse charme. We 
genieten er van wandelen en fietsen in de 
beboste omgeving met stromende water-
tjes, de gezelligheid van het stadje en de 
vele goede restaurants. Durbuy heeft een 
goede culinaire reputatie en dat kunnen 
we beamen. Een lokale specialiteit zijn 
rivierkreeftjes.

ROCHEHAUT
Na Durbuy rijden we naar één van 
mijn absolute lievelingsplaatsen in de 
Ardennen: Rochehaut! Rochehaut kijkt 
over twee valleien neer. In één vallei 
omgeeft een lus van de Semois het dorpje 
Frahan met haar kapel, huizen met lei- 
stenen daken en droogplaatsen voor 
tabak. Rochehaut is gekend als artiesten-
dorp met talrijke tentoonstellingen van 
schilderijen, beeldhouwwerken, gravures 
en andere kunstambachten. Daarnaast is 
er het dierenpark Entre Ferme & Forêt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wij verblijven met de 
 camper op de PARKING
 FROIDCHAPELLE een  
grasveld vlak naast de parking van het 
vakantieverblijf Landal. Het is een  
rustige en gratis plaats dicht bij het 
meer en dus een ideale uitvalsbasis  
om te wandelen en te fietsen.  
Broodjes kan je halen in het super-
marktje van Landal 100m verderop. 

 We zijn kind aan huis op   
 CAMPERPLAATS LE PALIS.  
 Le Palis wordt uitgebaat 
door de sympathieke Nancy en Patrick, 
altijd bereid om te helpen waar nodig. 
Een camperplaats ideaal gelegen  
aan de rand van Rochehaut en op  
wandelafstand van het dorp,  
restaurants en wandelroutes. 

Camperplaats Le Palis

GROET JESUIT...

Durbuy

De Muur van Geraardsbergen

Rochehaut

 We rijden naar één van mijn absolute  
lievelingsplaatsen in de Ardennen: Rochehaut ! 

FIETSTOCHT IN
LIMBURG

VANUIT CAMPERPLAATS KOKIMA  
stippelen we een FIETSKNOOP- 
PUNTENROUTE uit door de prachtige 
LIMBURGSE LANDSCHAPPEN.  
We bezoeken het Doorkijkkerkje in 
Borgloon en de Zwevende Kapel in 
Helsheaven en fietsen door het water,  
           zeker de moeite om mee te    
                pikken als je in de buurt bent. 
                    En Nibi, die rijdt heel  
                        comfortabel mee in  
                          een kar achter mijn fiets.

LADDERTJESWANDELING
ROCHEHAUT

Mijn favoriet is wandeling 43:  
LES ÉCHELLES DE ROCHEHAUT of  
“DE LADDERTJESWANDELING”. Het is één 
van de spectaculairste wandelingen van 
België. In principe maakt de richting 
waarin je de lus wandelt niet zoveel 
uit, maar het zicht op de vallei van de 
Semois is veel mooier als je er afdaalt, 
dus ik raad aan om in wijzerzin te  
wandelen. De wandeling is amper 5km, 
maar je doet er met pauzes een  
kleine drie uur over. Tijdens de steile 
afdaling naar de Semois, word je 
getrakteerd op prachtige panorama’s.  
En dan komt het leukste deel: via de 
bekende laddertjes tegen de rotswand 
terug naar boven klimmen. Er zijn erg 
steile stukken waar je langs een afgrond 
moet schuifelen, maar als een beetje  
avontuur en hoogte je niet afschrikt, is
het zeker de moeite waard. Als je dan 
bovenop de rotsen staat, krijg je een 
prachtig zicht over de vallei van de Semois: 
een ideale plaats voor een picknick. 

Nibion the road!
Alle bezochte camperplaatsen zijn  
toegankelijk met grote campers.

Heb jij ook een
REISVERHAAL 

die je graag
wil delen

?
lisa@vanomobil.be
Stuur ons gerust een mailtje:

 Onze favoriet,
wanneer een beetje 
hoogte en avontuur    
      je niet afschrikt.  

Fietsen door het water

Laddertjeswandeling

Bütgenbach

Croozer kar
Beschikbaar in onze shop.
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Shop nu ook online: 

SHOP.VANOMOBIL.BE

Alle handige en  
denkbare accessoires om te 

koken in je camper
Gasvuur toaster 
De oplossing als je graag 
wat geroosterd brood bij  
je ontbijt hebt.

Fluitketel 
(2,5L).

Plooivergiet
(ø28,5cm).

Mestic frigobox
(12V of 230V)  
Als je diepvries- of frigoruimte te kort 
hebt in je camper (59x33x45cm).

Cadac Safari
Chef 2 BBQ

(ø30cm)  
Draagbare

gasbarbecue
met 4 verschil-

lende kook-
oppervlakken.

DE MENSEN ACHTER HET BOEK
Ik ben Els: campermens, foodstyliste, chef 
en receptenschrijver. Mijn man, onze  
kinderen en ik kiezen er al meer dan 15 
jaar voor om in een camper te reizen. 
Jawel, samenzijn in een kleine ruimte, 
zonder privacy, comfort of zekerheden. 
Maar met het onbetaalbare gevoel vrij  
te zijn, en klaar voor het avontuur dat 

mogelijks wacht om elke hoek. Dit boek  
is een ode aan dat gevoel. Het is bedoeld 
om goesting te geven: goesting om zelf in 
de camper te stappen, om daar je eigen 
potje te koken, gewoon relaxed, met pro-
ducten waar je makkelijk aan kan gera-
ken, en met een zee van tijd. Niks moet, 
alles mag: dat is nu net het mooie van het 
camperleven en dus van de camperkeu-
ken. Die liefde voor vrijheid en voor echt 
en goed eten zijn twee van de dingen die ik 
deel met de fotograaf van dit boek, Bram. 

IN THE 
PIC
TURE

Omnia
gasvuur oven
(700W, 230V)  
Maak jouw favoriete
oven- en bakrecepten
klaar op het gasvuur
van je camper. 
Extra’s:
- rooster
- silicone bakvorm
- opbergtas. Mestic microgolfoven 

Warm je restjes van de dag ervoor  
gemakkelijk op (700W, 230V).

Cadac 2Cook
Pro Deluxe
Draagbare dubbelbrander
met 2 pandragers, een
bakplaat en een grillplaat.
(57x32x10cm).

Laguna Azzurro servies
bord (21cm), bord (26cm), kom (14cm), 
schaal (10cm) of schaal (19cm).

Ballarini pottenset 
(ø16/20/24cm).

Producten in de 

kijker

+ extra tip:
Cadac paella- en
koekenpan  
(ø36cm).

  benodigdheden s
 H

 
 
• 1 kg krielaardappelen

• 400 g (diepvries)erwten

• 1 bos peterselie

• 260 g parmezaan  

 of geraspte kaas

• peper en zout

• olie of boter om te bakken

Inspiratie nodig?
 Probeer dit receptjezeker eens uit tijdens je volgende reis.

GOOD FOOD
GOOD MOOD !
U it eten hoort vaak bij het ultieme vakantiegevoel,   
 maar je eigen potje koken in je camper kan evengoed 
genieten zijn. Koken in de camper vraagt soms wel eens wat  
flexibiliteit en inventiviteit, maar je kan dan wel op je gemak  
volop genieten van je eigen gerechtje op je privé terras.

Camperfood &
fijne plekken

is vanaf nu beschikbaar in onze

shop &
webshop

Kookboek
&

reisgids 
in één



2014
imported

bysince

Daar vertrouw je op.

D room je van een ingericht busje dat geschikt is voor je vakanties,  
 maar ook voor je dagelijks woon-werkverkeer? Een compact model van 
hoge kwaliteit en tegen een betaalbare prijs? Dankzij de ervaring  
van de Groupe Rapido ontwikkelde Dreamer twee assortimenten:  
het assortiment Fun en het assortiment Select. En ook dit jaar kunnen ze 
opnieuw uitpakken met heel wat nieuwigheden! De opmerkelijkste:  
een combinatie van een pop-up dak met een skyview venster.

Merk: 
De Dreamer campervans hebben 
hun hoogsteigen montagelijn in de 
fabriek van Rapido in Mayenne 
(Loire). Er wordt telkens opnieuw 
speciale focus en zorg besteed 
aan de montage van elke Dreamer 
Van. Het meubilair van hun cam-
pervans wordt vervaardigd in hun eigen 
schrijnwerkateliers. 100% Franse makelij, 
en daar zijn ze trots op! Het geeft immers de 
garantie om te beschikken over meubilair 
van de allerhoogste kwaliteit, perfect aan-
gepast aan de campers en aan de klanten. 
Ook hebben ze een uniek isolatiesysteem 
waardoor hun campers heel geschikt zijn 
voor reizen in extreme temperaturen.

Filosofie: 
Vrijheid anders bekeken! Vanaf het begin 
hebben ze geopteerd voor kwaliteit en dege-
lijkheid door het gebruik van nobele materi-
alen. Naar de filosofie van de Rapido groep, 
waar Dreamer deel van uitmaakt, is ieder 
element ontwikkeld met de grootste zorg. 
Dag na dag bewijzen hun schrijnwerkers en 
meubelmakers hun vakmanschap, resultaat 
van jarenlange passie en betrokkenheid. 
Dankzij dit vakmanschap biedt Dreamer je 
een subtiel evenwicht tussen traditie en 
moderniteit, waardoor ze erg in de smaak 
vallen bij liefhebbers van tijdloos reizen.

Geschiedenis: 
Dreamer is dan misschien pas gestart in 
2003, ze genieten mee van de 70 jaar erva-
ring en capaciteiten van de Rapido Group. 

Daardoor zijn de Dreamer Vans de 
perfecte combinatie tussen traditie 

en moderniteit. De campervans 
zijn voorbestemd voor de lief-
hebbers van tijdloos reizen en 
bij hen heeft Dreamer zich beetje 

bij beetje gepositioneerd als spe-
cialist. Ze focussen op twee model-

len: de Fun, voor zij die prijsvriendelijke 
oplossingen zoeken en de Select, voor zij die 
het graag wat luxueuzer hebben. 

Specialiteit: 
Ongekende indelingen en sferen, modula-
riteit troef, voor elk ding een plaatsje, een 
ontwerp vol ingenieuze trucjes. Geniet in elk 
seizoen van een gezellige temperatuur, want 
de voertuigen worden geïsoleerd met een 
compleet nieuw materiaal: XHP. Dit polyu-
rethaancomplex met polyether heeft onge-
kende, isolerende eigenschappen, waardoor 
je het hele jaar door in alle mogelijke omstan-
digheden kunt vertoeven in aangename tem-
peraturen. Bovendien komt Dreamer dit jaar 
met de allereerste camperbus die zowel een 
pop-up dak als een skyview venster heeft, 
de beste combo ooit, als je het ons vraagt!

GEZELLIG 
COMFORT  
INNOVATIE  

UITRUSTING

Camper Dreamer
414 Rue des Perrouins - CS 20019
53101 Mayenne / FRANCE
www.dreamer-van.be

TOPMERK VANOMOBIL

VANOMOBIL KIEST

DREAMER VOOR ZIJN:

 GEZELLIGE INTERIEURS

 COMFORT

 INNOVATIE

 CREATIEVE LAY-OUTS

Vanomobil, 
het  van je

Daar vertrouw je op

TOPMERK
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D43: 541x276cm |  = 4  = 4

D43 & D55
UP ADDICT
EXTRA DUBBEL BED IN POP-UP DAK

VERWARMD POP-UP DAK

WHITE ADDICT OF BLACK ADDICT

UNIEK: POP-UP DAK EN SKYVIEW

FULL OPTION UITRUSTING

D55 MET REUZE BADKAMER  
MET APARTE DOUCHE

€ vanaf 56.750 btw
incl.

D55: 599x276cm |  = 4  = 4

636x288cm |  = 5  = 5

CAMPER FIVE
VOOR GROTE FAMILIES
5 ZIT- EN SLAAPPLAATSEN

STAPELBEDDEN EN KINDERSUITE

KOELKAST 149L

2 WOONBATTERIJEN 
VOOR MEER AUTONOMIE
 SPORTIEVE LOOK

€ vanaf 53.960 btw
incl.

ADDICT REEKS  

full option uitrusting:

› Speciale ADDICT striping & alu velgen  

› Bedieningen op het stuur  

› Automatische grootlichten en  

 ruitenwissers  

› Stuur en versnellingspook in leder 

› ESC + ASR + ROM + Hill Assist 

› Gelakte bumper 

› 2de woonbatterij 

› Muggenhor celdeur 

› Elektrische opstap 

› Remisfront

› Autoradio Bluetooth

› Traction+ &  

 Hill Descent Control, ...
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Nooit geziene
luxe & comfort
in een campervan!

Paviljoenbed:
in een flits uit het dak
naar beneden geklapt.

Ongelooflijk maar waar...een Frans bed in een campervan

VA
N
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IL

D68 LIMITED
RUIME TWINBEDDEN (195cm)

OPGEDEELDE KOFFERRUIMTE: 
PLAATS VOOR KAMPEERSTOELEN 
EN TAFEL
128L AES KOELKAST

SLIMME DUO’SPACE BADKAMER

AFSCHEIDBARE SLAAPKAMER

HULPLUCHTVERING: BESTE RIJGEDRAG

€ vanaf 60.560btw
incl.

636X263cm |  = 4  = 3

636x263cm |  = 4  = 3

D62 LIMITED
VERBLUFFENDE INDELING MET 
FRANS BED (198cm)
RUIME SALON  
OMVORMBAAR TOT BED
KEUKEN IN L-VORM

REUSACHTIGE BADKAMER

128L AES KOELKAST

GROOTSTE SKYVIEW OP DE MARKT

HULPLUCHTVERING: BESTE RIJGEDRAG 

€ vanaf 59.330 btw
incl.

599X288cm |  = 5  = 5

FAMILY VAN
FAMILIE CAMPER OP <6M
5 ZIT- EN SLAAPPLAATSEN

MULTIFUNCTIONELE STAPELBEDDEN

128L AES KOELKAST

BADKAMER MET ECHTE  
DOUCHECABINE (DUO’SPACE)
DUBBELE TECHNISCHE BODEM  
MET OPBERGRUIMTES
VERWARMDE VUILWATERTANK

€ vanaf 58.820 btw
incl.

bekijk het 

volledige gamma op

www.vanomobil.be 

/nl/dreamer

DEZE MODELLEN ZIJN SLECHTS 

EEN GREEP UIT ONZE COLLECTIE:
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Halfweg april 2021 mochten we onze campervans in ont-
vangst nemen en na een uitgebreide uitleg voelden we 
ons al ervaren camperaars. In eerste instantie zagen we 
wel een beetje op tegen de rompslomp van het ledigen 
van de afvalwatertank en het chemisch toilet maar dat 
bleek ongegrond. Meer nog, in de praktijk heeft dit zelfs 
enkele ‘komische’ momenten opgeleverd. 

We waren heel aangenaam verrast door de autonomie die 
deze campervans bieden. We moesten slechts om de drie 
dagen eens een camperplaats opzoeken om aan te sluiten 
op de stroom, te lozen en vers water te tanken. We hielden 
vooral van de avonden waarop we konden vrij staan: in 
alle rust genieten van de natuur bij een BBQ en kampvuur. 
We vonden enkele toffe locaties met de park4night app, 
maar de mooiste plekjes kwamen we heel toevallig tegen: 
op het einde van een doodlopend straatje bijvoorbeeld. 

Halverwege onze trip gingen de grenzen voorzichtig open 
en besloten onze buren in Luxemburg hun terrassen te 
openen. Dankzij de flexibiliteit van het reizen met een cam-
per, smeten we het roer om en gingen daar even dankbaar 
genieten op de zonnige terrassen van het mooie Vianden.
 
Uiteindelijk werd dit een ongelooflijk toffe vakantie met 
elke dag mooie wandelingen en nog mooiere avonden.  
Een echte aanrader die onze batterijen volledig heeft 
opgeladen. Zeker voor herhaling vatbaar!

- Dirk Dierickx -

INTERVIEW
MET EEN
HUUR-
KLANT

CAMPERS:
Westfalia Amundsen 600D
Chausson Twist Exclusive V594 
Knaus Boxstar Street 600 

WIE? 
Dirk Dierickx
REISPARTNERS? 
Echtgenote &  
2 bevriende koppels
BOVENAAN DE BUCKETLIST?
Schotland

three’s
a party !

Two’s company,

Al jarenlang verkenden we samen met 
twee bevriende koppels de wijde wereld. 
Toen kwam Corona en opeens viel alles 
stil. Desondanks vonden we charme 
in het (her)ontdekken van onze dichte 
omgeving.

Tijdens onze zoektocht naar een alternatief 
avontuur belandden we op de Vanomobil 
website. Niet veel later stonden we in de 
showroom in Deerlijk, waar Cecile drie 
motorhomes voor ons reserveerde.  
Zo had elk koppel ‘coronaproof’ zijn

 
eigen ‘bubbelvan’ en konden we toch 
samen op reis!

Het oorspronkelijke idee was om geduren-
de twee weken door Schotland te reizen. 
Maar dat viel in het water toen de grenzen 
opnieuw sloten en dus stuurden we bij 
richting onze eigen Ardennen. Een vlugge 
voorbereiding leerde ons dat er naast enke-
le klassieke wandelingen zoals deze in de 
valleien van de Ninglinspo en de Hoëgne, 
nog meer dan genoeg mooie wandelingen 
zijn om de veertien dagen te kunnen vullen. 

 We hielden vooral van de avonden 
waarop we konden vrij staan:  
in alle rust genieten van de natuur  
bij een BBQ en kampvuur. 

Chausson Twist Exclusive V5941 Knaus Boxstar Street 6002 Westfalia Amundsen 600D3

Vergelijking van de TWIST, BOXSTAR en AMUNDSEN:

3x
hetzelfde  

maar anders...

De DRIE VANS waren heel gelijkaardig:  
6m lang, 2m breed en 2,6m hoog, witte carrosserie  

en gelijkaardige indeling met dwarsbed.  
Toch waren er enkele kleine verschillen  

die we al doende ontdekten en waardoor  
we nu een duidelijke voorkeur hebben. 

- VERWARMING: onze voorkeur gaat naar verwarming op diesel  
 (TWIST & AMUNDSEN)
- FRIGO: onze voorkeur gaan naar een compressorkoelkast  
 (BOXSTAR & AMUNDSEN)
- BED: één bed was minder dan 2m lang (TWIST). Die werd dan maar gebruikt  
 door het “kleinste” koppel, dus op zich geen probleem,  
 maar een bed van 2m is toch een aanrader. 

Dit voorjaar toerden weer heel wat Vanomobil
campers rond op de Belgische wegen, waaronder deze

drie spierwitte campervans met 6 levensgenieters,
die zich door niets laten tegenhouden en al zeker niet door Corona!

Lees hier over hun huuravontuur.

surf naar:
vanomobil.be/huren

Ook interesse

in het huren

van een camper

? SINDS 1999

Kwaliteit &
Service

PREMIUM
QUALITY

Omdat je camper  
je zo dierbaar is…
Je camper is je thuis vanaf het moment dat je eropuit trekt, de wijde 
wereld in. Na een lange wandel- of fietstocht of na een bezoek aan 
een mooie stad kom je er tot rust en geniet je met volle teugen. Lek-
ker buiten, maar met de luxe van ‘binnen’ steeds bij de hand.

Storm of een fikse hagelbui kunnen heel veel schade aanrichten 
aan je voertuig. En stallingskosten kunnen hoog oplopen of bieden 
niet altijd het comfort dat je verwacht. 

Bescherm je camper dus optimaal met een BOzARC carport, op 
maat gemaakt uit een lichte, ijzersterke aluminium draagconstruc-
tie en een transparante of zonwerende dakbedekking uit massief 
polycarbonaat (bestand tegen de meest extreme weersomstandig-
heden - 10 jaar garantie tegen barsten of breuken).

INFO, EEN VOORSTEL OF 

EEN OFFERTE OP MAAT?

www.bozarc.be

Of bezoek één van 
onze showrooms in 
Antwerpen,  
Roeselare,  
Hasselt!

PUBLIREPORTAGE
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 Dank je wel, dat we een  
weekje onze vleugels hebben  
kunnen uitslaan in de  
prachtige campervan,  
die wij gehuurd hebben.  
We hebben een week onze  
droom geleefd. Nu weten  
we ’t zeker: als de kans  
zich voordoet, ruilen we  
onze auto voor ons eigen  
thuisje op wielen. 

- Catharina -

Team Vanomobil Hoogstraten,  
wij hebben een hele toffe  
campervakantie gehad. Voor  
het eerst op pad met een  
bijna nieuwe huurcamper naar  
Camper Village in Waregem,  
wat al een beleving op zich was.  
Bedankt voor de goede  
service en tot de volgende! 

- Anne & Arjan -

Ondertussen zijn we  
14 dagen verder in onze reis met  
jullie huurcamper, wat een luxe!  
Het camperleven bevalt ons prima hier  
in Zweden en alles verloopt vlekkeloos  
(buiten een regendag vandaag).  
We zitten nu bij de familie Coppens  
bij Grisbyn en maken het sluiten van  
het seizoen mee. Het bevalt ons  
zo erg dat ik zou durven vragen  
of de camper vrij is om een aantal  
dagen te verlengen? 

- Peter De Baets -

     

Camper kopen? Dan is het 
een goed idee om vooraf even 
jouw favoriete model te huren.  
Zo kan je testen of het gekozen 
model helemaal jouw ding is!

tip !

WAAROM BIJ
VANOMOBIL
HUREN?
Camper huren? Topidee
zeggen wij al meer dan 30 jaar en steeds meer 
mensen (en huisdieren) geven ons gelijk. Het is  
niet voor niets dat veel van onze huurders trouwe 
klanten worden die steeds opnieuw hun vakantie-
geluk aan ons toevertrouwen. Lees hier 5 hele 
goeie redenen om je camper bij Vanomobil te huren.

1 .
Zorgeloos reizen
Ons voornaamste doel is jou ontzorgen, zo kan 
jij focussen op je reis! We staan je bij in de keuze 
van jouw ideale motorhome en de administratieve 
rompslomp. Geen zorgen dus over verzekeringen, 
hygiënische of technische issues! 

2 .
Budgetvriendelijk reizen
Je beslist zelf hoeveel belang je hecht  
aan luxe en gemak dankzij ons ruim aanbod.

3 .
Top of the bill motorhomes
Ons motorhomepark wordt jaarlijks vernieuwd. 
Daardoor kunnen wij topkwaliteit en de nieuwste 
trends op de Europese markt aanbieden.

4 .
Meer dan 30 jaar ervaring en kennis
Bij elke specifieke situatie past er een motorhome. 
Gelukkig kan je altijd rekenen op de hulp van onze 
specialisten! Met onze ervaring realiseren we  
al jouw droomreizen.

5 .
Around the clock bijstand
Tot slot ben je bij ons verzekerd en kan je profiteren 
van onze around the clock bijstand. Pech onderweg 
of je weet even niet meer hoe dat pop up dak open 
gaat? Geef onze experts gerust een belletje!  
Dankzij onze reservecampers, bieden we  
100% vertrekgarantie. 

Groetjes van Alexander Cornelus

Groetjes van Jozefien Eggermont

Groetjes van Bruno & Mieke

Groetjes van Julie

Groetjes van Charlotte Deldaele

Groetjes van Andreas Denys 

Groetjes van Olivier Piraux

TEAM HUUR
DEERLIJK

Team huur Deerlijk

TEAM HUUR DEERLIJK CONTACT:
Cecile - 056 430 181

renting@vanomobil.be

Cecile,  
het gezicht van  
onze huurdienst

ONS HUURPARK
BESTAAT UIT

100 RECENTE EN FULL  
OPTION MOTORHOMES 

Dankzij de verschillende  
uitrustingsniveaus en  

indelingen vind je zeker  
iets op jouw maat!  

We helpen je graag bij de  
keuze van de motorhome  

die het beste past bij  
jouw specifieke situatie.

HUREN:
IN LAAGSEIZOEN 

vanaf €59/dag
IN TUSSENSEIZOEN 

vanaf €89/dag
IN HOOGSEIZOEN 

vanaf €125/dag

1 .
Reserveer jouw  
droomcamper  
in onze 
showroom  
of via  
www.vanomobil. 
be/huren

2 .
De dag van  
vertrek  
krijg je van onze  
experts een  
grondige uitleg  
over de werking  
van de camper

3 .
We wensen je  
met een flesje  
cava een veilige  
en deugddoende  
vakantie

CAMPER BOEKEN IN
1 . 2 . 3

(as easy as do-re-mi)

Vanaf nu kan je al de 
benodigde kampeer- 
uitrusting huren.  
De Vanomobil  
TRAVEL PACKS bieden  
alle extra uitrusting  
die je je maar kunt  
wensen! Je kunt ze huren aan  
voordelige prijzen, zo hoef je geen 
kampeermateriaal te kopen. Van 
tafels en stoelen, over servies en 
kookgerief, tot een koffertent voor de 
Keplers en nog zo veel meer.

Ontdek  
het volledige gamma op onze website 
vanomobil.be/huren 

Geen borden,  tafel of stoelen  voor je  huuravontuur? Geen paniek! 

Jaarlijks komen duizenden aanvragen 
binnen om motorhomevakanties te 
boeken. Cecile is intussen het gezicht 
geworden van onze dienst verhuur in 
Deerlijk en probeert al deze aanvragen 
met de grootste zorg te verwerken.
Ze ontvangt geïnteresseerden en 
staat hen met de grootste zorg bij in  
hun keuze van een passende camper. 
Zij wordt bijgestaan door haar vier 
motorhome experts. Christophe, Dries, 
Laurent en Toon ontvangen je

met open armen voor je vertrek en  
zullen met de grootste zorg de werking 
van onze campers uit de doeken doen.  
Zij staan ook altijd stand-by voor al jouw 
(technische) vragen. En met een flesje 
cava zwaaien we je graag uit voor vertrek.  
Ook achter de schermen werkt een team 
techniekers en schoonmakers om de 
campers piekfijn in orde te zetten voor het 
volgende vertrek.

Ons team huur staat klaar om je  
een geweldige vakantie te bezorgen. 

TEAM HUUR
HOOGSTRATEN
Ook in onze afdeling in Hoogstraten bieden 
we campers te huur aan. Daar ontvangt Ilse 
je met open armen en helpt Stefan je met 
de technische kant van de zaak.

TEAM HUUR HOOGSTRATEN CONTACT:
Ilse - 03 420 07 80
ilse@vanomobil.be

Ilse ontvangt je  
te Hoogstraten
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TOPMERK

2008
imported

bysince

Daar vertrouw je op.

D e eigenaar van Rapido, Pierre Rousseau droomde al jaren van  
 een budgetvriendelijke integraal. Dankzij Itineo werd zijn droom  
realiteit! Correct gefabriceerde en geprijsde integraal campers.  
Wij geloofden direct in dit concept en voelden ons aangetrokken door  
de focus op familiale indelingen. Dit jaar ondergingen de populaire modellen 
nog een upgrade en we verwelkomen de nieuwe revelatie Nomad CS660, 
slaapplaats voor 5 personen op ultra compacte afmetingen.

Merk: 
Itineo is de Europese specialist van 
de betaalbare integraal. Er rollen 
jaarlijks zo’n 400 Itineo’s uit de 
Rapido fabriek in Mayenne (F), 
Pays de Loire. Zowel de Rapido als 
de Itineo motorhomes worden op 
dezelfde manier gebouwd en voldoen 
aan dezelfde kwaliteitsnormen. Dat geeft 
aan iedere Itineo eigenaar niet alleen de 
garantie van de beste prijs, maar ook van 
de beste kwaliteit. Ze schenken bijzonder 
veel aandacht aan de functionaliteit van de 
familie-indelingen. Dankzij de verschillende 
combinaties met stapelbedden voelt elk kind 
zich er meteen thuis.

Filosofie: 
Itineo heeft slechts één basisfilosofie: de 
integraal motorhome toegankelijk maken 
voor iedereen! Iedereen verdient immers 
de kans om van deze manier van reizen te 
genieten. Maar dit wil niet zeggen dat alles 
moet wijken voor de prijs, integendeel. Itineo 
slaagt er wonderwel in de ruimtelijkheid, het 
mooie design en de kwaliteit te verenigen 
met een unieke aankoopprijs. Dankzij hun 
basisfilosofie presenteert Itineo als één van 
de enige motorhomebouwers in Europa een 
aantal zeer aantrekkelijke integraal motor-
homes met stijlvolle interieurs en handige 
familiale indelingen. 

Geschiedenis: 
Itineo is ontsproten aan het brein van Pierre 
Rousseau, eigenaar van de Rapido groep. 
Zijn droom was om de integraal toegankelijk 
te maken voor iedereen en dit werd ook de 

basisfilosofie van zijn jongste merk. 
In 2006 rolden de eerste model-

len van de band! Iedereen was 
meteen vol lof over de ruimtelijk-
heid en het binnendesign van de 
eerste modellen, maar er moest 

nog hard gesleuteld worden aan 
het nogal hoekige buitendesign. In 

2010 werd een volledig nieuw en veel 
toegankelijker buitendesign gepresenteerd, 
en onmiddellijk werd de mooie nieuwe Itineo 
integraal ontdekt door het grote publiek. En 
het merk groeit nog steeds in populariteit.

Specialiteit: 
Itineo is de specialist van de betaalbare inte- 
graal. Uiterst populair zijn de 2 familie-inde-
lingen met stapelbedden SB700 en SB740. 
Dit jaar kregen alle modellen een upgrade 
en brengen ze de nieuwe Nomad CS660. Een 
integraal op ultracompacte afmetingen en 
toch zit- en slaapruimte voor 5 personen. 
Speciaal voor grote gezinnen met kleine 
kinderen.

RUIMTE
DEGELIJKHEID 

KINDVRIENDELIJK  
ELEGANTIE

Rapido Camping-car
BP 19 - Route de Bretagne
Mayenne / FRANCE
www.itineo.com

Vanomobil, 
het  van je TOPMERK VANOMOBILVANOMOBIL KIESTITINEO VOOR ZIJN: RUIMTE

 DEGELIJKHEID KINDVRIENDELIJK ELEGANTIE
Daar vertrouw je op
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  Op vakantie met de kids
 verzamel je souvenirs waar- 
 van je de rest van je leven  
 geniet! Het huidige drukke  
 leven zorgt ervoor dat we 
weinig tijd hebben met onze kinde-
ren... en ze worden zo snel groot! 
Waarom ze dan niet eens extra in  
de watten leggen op vakantie?  
Met deze vier sympathieke  
indelingen toon je hoe belangrijk je 
kinderen voor je zijn! En uiteraard 
kan je ook genieten van de geboden 
ruimte als je reisgenoten voor één 
keer je mountainbike makkers zijn  
op een weekendje Ardennen!

De mooiste familie-
indelingen op 16m2

dat is Itineo

KIDSPROOF

kinderen aan

de macht!

VA
N

OM
OB

IL
4 x  KIDSPROOFINTEGRAAL

>7m

=C
RIJBEWIJS

SB740 | 742x294cm |  = 5  = 5

bekijk het 

volledige gamma op

www.vanomobil.be 

/nl/itineo

DEZE MODELLEN ZIJN SLECHTS 

EEN GREEP UIT ONZE COLLECTIE:

CS660 | 661x280cm |  = 5  = 5

coup de cœur!

SC700 | 696x294cm |  = 4  = 4

SB700 | 696x294cm |  = 6  = 6

TRAVELLER SB740
AFZONDERLIJKE KINDERRUIMTE

STAPELBEDDEN VOOR 3  
EN HEFBED VOOR 2 
GESCHEIDEN DOUCHE EN TOILET

€ vanaf 68.370 btw
incl.

Itineo      kids

TRAVELLER SC700
XXL SALON FACE/FACE

FLEXIBELE ACHTERRUIMTE:  
STAPELBEDDEN OF GARAGE  
OF KINDERZITHOEK
GESCHEIDEN DOUCHE EN TOILET

€ vanaf 67.150 btw
incl.

TRAVELLER SB700
UNIEKE GEZINSINDELING  
VOOR 6 PERSONEN
RUIME BADKAMER

XXL SALON MET  
4 SLAAPPLAATSEN

€ vanaf 65.200btw
incl.

NOMAD CS660
STAPELBEDDEN VOOR 3  
EN HEFBED VOOR 2
BADKAMER MET  
PIVOTERENDE WAND
RUIME L-SALON

ULTRA COMPACT  
6,61M LANG EN 2,19M BREED

€ vanaf 62.850btw
incl.

NEW 2022
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VANOMOBIL / RUBRIEK // 
WIST JEDAT ?

EEN MOTORHOME KOOP JE OM TE 
ONTSPANNEN, CREËER DAN OOK  
GEEN ONNODIGE STRESS!
Door allerhande veiligheidsuitrustingen 
en verplicht na te leven kwaliteitseisen 
zijn motorhomes vandaag de dag snel 
200kg zwaarder dan pakweg 15 jaar 
terug. De fabrikanten passen daarom tal 
van achterpoortjes toe om hun campers 
nog binnen de 3500kg, rijbewijs B,  
gehomologeerd te krijgen.

Één van de trucjes die je nu vaak ziet 
opduiken, zijn de verswatertanks met 2 
verschillende inhoudaanduidingen, bv 
20/120L. Eigenlijk betekent dit dat de 
camper gehomologeerd is met 20L vers-
water i.p.v. de volledige inhoud van de 
verswatertank (120L). Het volstaat voor de 
fabrikant om ter hoogte van de 20L inhoud 
een kraantje te plaatsen en de camper kan 
plots 100kg meer laden! De logica bij de 
constructeurs is dat het niet noodzakelijk 
is om met een volle watertank op de weg te 
gaan en je op je bestemming het kraantje 
kan dichtdraaien en de tank bijvullen.

 ”Maar de Belgische technische keuring  
 aanvaardt deze Europese regel niet  
 en verlangt dat iedere watertank  
 volledig gevuld is!”

EEN HANDIGE REGEL
die we je graag meegeven: iedere  
motorhome van meer dan 7m lengte  
koop je beter op een groot rijbewijs!
Dus motorhome tot 7m: rijbewijs B,
alles erboven rijbewijs C.  
Zo ben je altijd veilig op de weg en hoef je 
niet continu te wegen en te meten als je 
met verlof vertrekt en vooral...  
ben je veilig op de weg (denk maar aan 
een noodremsituatie).
Wat de motorhome constructeurs ook 
beweren in hun advertenties,  
kwalitatieve technieken en hoogwaar-
dige materialen hebben nu eenmaal hun 
gewicht. In de motorhomewereld betekent  
‘lichter’ meestal ook ‘minder kwaliteit’. 
Wat betekent de kostprijs van een  
C1 rijbewijs tegenover de prijs van de 
motorhome en het plezier dat je ermee 
zult beleven de komende jaren...

Wat is jullie goede raad voor onze klanten?
Dat rijbewijs C lijkt altijd een grote stap te zijn voor mensen, maar in feite stelt het weinig voor.  

Begin er gewoon aan, je zal merken dat het best meevalt. In ruil geniet je jarenlang  
van het gemak en de gemoedsrust die het rijbewijs C met zich meebrengt.

Ophélie:  
“Ik heb mijn voet stevig omgeslaan de 
laatste dag van onze reis. Op zich was 
dat geen ramp, want mijn echtgenoot 
rijdt altijd met onze camper. Maar het 

deed ons wel beseffen: wat als het hem 
overkomen was. Dan konden we geen 

kant meer op. Dus heb ik besloten dat ik 
mijn rijbewijs C zou halen. En intussen 
kan ik bewijzen dat het helemaal geen 

zo’n big deal is voor een vrouw om haar 
rijbewijs C te halen (lacht).”

Iris:  
“Jaarlijks gaan we meerdere 
keren op reis met onze motor-

home. Het is zo veel fijner reizen 
als je elkaar eens kunt afwisse-
len achter het stuur. Ik rijd heel 

graag, maar kreeg de kans nooit 
doordat ik geen rijbewijs C1 had. 
Nu ga ik nog meer genieten van 

onze roadtrips.”

Elke:
“Vorige zomer raakte mijn  

partner gewond tijdens een 
mountainbikerit. Toen moest er 

familie uit België ons komen 
redden uit de Alpen.

Ik wil gewoon zeker zijn dat ik 
mijn mannetje kan staan, mocht 

zoiets opnieuw gebeuren. Het 
zorgt voor extra gemoedsrust.”

1. Volg een theoriecursus van 7 uur (of zelfstudie thuis) om het verkeers-
 reglement op te frissen, de wegcode voor C1 chauffeurs te leren kennen en je 
 rijgedrag aan de wisselende omstandigheden van het verkeer aan te passen.

2. Theoretisch examen.

3. Medische keuring: klinkt serieus, maar is gewoon een bezoekje  
 aan een arbeidsarts die je ogen, oren, reflexen en evenwicht test.

4. 8 uur praktijkles waarin je leert manoeuvreren.

5. Praktijkexamen dat bestaat uit een vast parcours,  
 aangevuld met een drie kwartier durende rit op de openbare weg.

MOTORHOME onder DE 7 meter 
 = rijbewijs B
MOTORHOME boven DE 7 meter
= rijbewijs C1

Rijbewijs B =
voertuigen met MTM ≤ 3,5ton

Rijbewijs C1 =
voertuigen met MTM > 3,5ton en ≤ 7,5ton

Rijbewijs C =
voertuigen met MTM > 7,5ton

Je hoeft dus niet meteen je volledige  
vrachtwagenrijbewijs te halen om met een  

zwaardere motorhome te mogen rijden!

MTM = maximum toegelaten massa

Zonnepanelen = 20kg

Fietsenrek & fietsen = 60kg Satelliet = 30kg

Airco = 30kg

Rijbewijs C1  
is kinderspel!  

Je behaalt  
het in deze  

5  
simpele

stappen:

SIZE DOES
MATTER !
M et een rijbewijs B heb je in principe genoeg 
 om er met de motorhome op uit te trekken.
Maar hou je van: iets zwaarder, iets meer  
ruimte, iets luxueuzer, iets meer berging ...

Dan haal je beter jerijbewijsC1 !

onsadvies:
Welk

rijbewijs

voor welk

voertuig
?

Deze 3
bad-ass vrouwen

haalden hun
rijbewijs

C(1) 

“De drie dames kwamen bij ons langs

om hun verhaal te vertellen”
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MEER INFO?

056 430 189

parts@vanomobil.be

Vanomobil is officiële 
distributeur van Memo-Europe

Gemonteerd op het chassis, veel sterker dan op de 
scharnieren van de deur.

Het fietsrek komt op kniehoogte, waardoor hoog tillen 
niet nodig is.

Geschikt voor e-bikes, draagvermogen 75kg. 

Gemakkelijk opklappen als er geen fietsen op staan.

De deurdranger vergrendelt het scharnier in de ‘open’ 
positie om onverwachte sluiting door te voorkomen.

De tijd waarbij een fietsrek achterop je campervan de toegang tot de koffer beperkte, is 
definitief voorbij! Dankzij ons inventief systeem kan je het rek gewoon opzij zwaaien met de 
fietsen erop.  En je kiest zelf of je het scharnier aan de rechter- of aan de linkerkant wilt. 

VOOR ELKE CAMPERBUS EEN OPLOSSING

ADVENTURE vs E-CROSS

Ook bij de Westfalia James Cook met de slide-out 
bewijst het fietsrek zijn nut: je kan het bed gemakkelijk 
uitschuiven zonder de fietsen telkens van het rek te halen.

De Van-Star adventure is de basis uitvoering. Mag het wat 
sportiever, wat luxueuzer? Kies dan voor de Van-Star E-Cross met 
premium fietsgoten.

Fiat Ducato    Peugeot Boxer   Citroën Jumper
Mercedes Sprinter    Volkswagen Crafter  MAN TGE
Citroën Jumpy  Peugeot Expert 
Toyota Proace  Volkswagen T5/T6

VAN-STAR

Zwaai het fietsrek gemakkelijk opzij met 

fietsen erop voor snelle toegang tot de koffer.

Premium fietsgoten

PUBLIREPORTAGE PUBLIREPORTAGE
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1989
imported

bysince

Daar vertrouw je op.

D eze Duitse constructeur heeft dit jaar weer volledig gefocust op  
 zijn integraalmodellen. De VAN I werd volledig vernieuwd en  
dankzij zijn ultracompacte afmetingen is hij toegankelijk voor iedereen.  
Houd je van meer ruimte, dan zal de vernieuwde SUN I je zeker kunnen bekoren.  
Bij de halfintegralen kan je opnieuw rekenen op de populaire allround modellen 
Sky Ti en Sky Wave, maar neem zeker ook een kijkje bij hun lichtgewicht model, 
de VAN TI Vansation. Tot slot heeft Knaus ook een heel sterk campervan gamma: 
naast de lieveling Boxstar, is hun Boxdrive op MAN chassis een ware blikopener.

Merk: 
Knaus is een oerdegelijke Duitse 
fabrikant van caravans en motor-
homes. Over de jaren heen ver-
anderde de nadruk van caravans 
naar motorhomes om vandaag de 
onbetwiste n°1 te zijn op de Duitse 
markt. In Jandelsbrunn (in het zui-
den van Duitsland tegen de Oostenrijkse 
grens) staat een modern productieappa-
raat die een van de meest betrouwbare en 
degelijke motorhomes op de Europese markt 
produceert. Knaus staat symbool voor een 
compleet en doordacht concept voor ieders 
vakantiegeluk.

Filosofie: 
De zwaluwen in het Knaus logo staan voor 
vrijheid die beweegt. Hun allereerste creatie 
werd dan ook gedoopt tot het zwaluwnest. 
Knaus hecht heel veel belang aan betrouw-
baarheid en degelijkheid, bijgevolg heb je 
je Knaus voor het leven. Maar ze gaan een 
flinke stap verder door deze zeer vertrouwde 
waarden te koppelen aan hun wil tot innova-
tie en vernieuwing. Geen evidente opgave, 
maar als je een Knaus van dichtbij bekijkt, 
zie je dat ze daar wonderwel in slagen.

Geschiedenis: 
Toen Helmut Knaus in 1960 zijn caravan-
bedrijf oprichtte, wilde hij vooral zijn eigen 
ding doen, vanuit zijn gevoel en ver van de 
door andere caravanbouwers bewandelde 
wegen. Zijn eerste caravan, in de vorm van 
een ei, noemde hij het “zwaluwnest” en kreeg 
op het “Internationale Automobieltornooi” in 
Bad Nauennahr 3x goud! Binnen de kort-
ste keren was de initiële fabriek te klein 
en hij verliet zijn geboortestreek Heilbronn 

om in het Beierse Woud de basis te 
leggen van het huidige Knaus. 

Van 100 “Zwaluwnesten” in 1961 
bouwen ze een generatie later 
20.000 motorhomes en caravans 
op 3 verschillende productiesites 

(Jandelsbrunn (D) – Motgers (D) – 
Nagyoroszi (H)).

Specialiteit: 
Knaus is van vele markten thuis, en biedt 
een zeer aantrekkelijk aanbod zowel in inte-
graal als half-integraal campers. De laatste 
jaren kent hun camperbusreeks “Boxstar” 
een weergaloos succes dankzij zijn unieke 
mix van prijs, design en kwaliteit. Een Knaus 
is zeker ook gekend voor zijn degelijke win-
tervastheid! De hele SKY TI serie geniet van 
een nieuw, fris interieur met de platinum 
versie, de TI Vansation en VAN I verrassen 
met hun compacte lichtgewicht indelingen 
en hun Boxstar krijgt ook een uniek pop-up 
dak, die wat feel good atmosfeer met geen 
enkel ander pop-up model te vergelijken 
valt. De Boxdrive op MAN chassis is een 
echte State of the Art luxe camper, duidelijk 
het geslaagde resultaat van een samenwer-
king tussen twee Duitse topmerken.

EIGENZINNIG  
DEGELIJK  

INNOVATIEF  
WINTERVAST

Knaus Tabbert GmbH
Helmut-Knaus-Str. 1 / Jandelsbrunn
DEUTSCHLAND
www.knaus.de

TOPMERK

Vanomobil, 
het  van je

TOPMERK VANOMOBIL

VANOMOBIL KIEST

KNAUS VOOR ZIJN:

 EIGENZINNIGHEID

 DEGELIJKHEID

 INNOVATIVITEIT

 WINTERVASTHEID

Daar vertrouw je op
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Optie: stapelbe
dden.

Boxstar Celebration met pop-up.

Grote op hoogte geplaatste
 koelkast.

› Boxstar LUXE hedendaags interieur
› Meer beenruimte dankzij zwevende tafel
› Grootste dubbel bed in zijn klasse
› Krachtige 3,5T chassis met grote
 16” bicolor Alu velgen
› Grote, op hoogte geplaatste 90L koelkast
› Extra LED vloerverlichting, indirecte verlichting
› Wintercampervan: level 3 isolatie, krachtige 
 verwarming, geïsoleerde verwarmde 
 vuilwatertank en kwaliteitsvensters 
› Panorama window optioneel 
› Pop-up dak optioneel 
› Soft close kasten
› Extra autonomie dankzij de LiFePO4  
 1280Wh lithium woonbatterij
› Uitrusting: navigatiesysteem met ingebouw-
 de camera, Thule luifel, cabineverduistering,  
 brede elektrische opstap, muggendeur, LED  
 voortentverlichting, ESP en Traction +, Airco, ...

VA
N

OM
OB

IL

BOXSTAR  
CELEBRATION 

&
Ook  

verkrijgbaar  
met nieuwe

Fiat automaat  
9 versnel-

lingen

€ vanaf 59.995 btw
incl.

uw voordeel = € 8.685

Celebration is er  

ook voor families!

Optioneel 2-persoons- 

stapelbedden achteraan  

of een pop-up dak.

VA
N

OM
OB

IL

BOXDRIVE  
EXCALIBUR 

› Krachtige MAN TGE 177 pk
› 8-traps automaat DSG
› Hulpluchtvering voor beter rijcomfort
› Extra laadvermogen met 4T chassis
› Echte winterwagen dankzij krachtige 6KW  
 verwarming en verwarmde vuilwatertank
› Luxe stuurcabine met leder stuur,  
 stuurbediening, chroom pack…
› Climatec Airco, Cruise Control en  
 centrale vergrendeling
› High End kwalitatief leder interieur Dark Coffee
› MAN 8” multimedia systeem met achteruit- 
 rijcamera, navigatiesysteem, DAB+, Smartlink...
› Sportieve look met Indium grijze metaallak 
 en 17” alu velgen
› Eenvoudig instellen van hoogte 
 twinhefbed achter
› Ruim twinhefbed met royale afmetingen:  
 198/205x78cm
› Badkamer met douchecel dankzij 
 pivoterende wand
› Ruime keuken met diepe lades en 
 koelkast op hoogte
› Extra autonomie dankzij de LiFePO4  
 1280Wh lithium woonbatterij
› Alle nuttige opties zoals elektrische opstap,  
 muggenhor, kwalitatieve Thule Luifel…

€ vanaf 89.995 btw
incl.

uw voordeel = € 9.256

VANOMOBIL EDITIES

EXCALIBUR XL 4X4 

Excalibur 4x4 XL is identiek aan  
de normale Excalibur maar:
› 4x4 aandrijflijn voor nog meer avontuur
› Compactere indeling (<6m) met dwarsbed
› Extra dubbel bed in dubbelschalig en  
 geïsoleerd verhoogd dak

€ vanaf 99.995 btw
incl.

uw voordeel = € 10.056
 

NEW 2022

State of the art

luxe camper!
Krachtigste en  

sterkste campervan

uit het gamma.

Bekijk alle  

VOORDELEN
surf naar:

www.vanomobil.be/nl/
kopen/exclusives

599x258cm |  = 4  = 2/4

684x268cm |  = 4  =3

598x309cm |  = 4  =5

 › Automatische lichten en wissers
 › Light assist

 › Lane Assist

 › Park assist en Park Pilot met  
  actieve flankbescherming
 › Adaptieve Cruise Control  
  met snelheidsbegrenzer

HET PLUS PACK BIEDT JE ALS EXTRA 
ALLE MODERNE RIJHULPSYSTEMEN:

Bestel nu je  

EXCALIBUR of

EXCALIBUR XL met

Plus Pack aan een

promoprijs van

 €4795!

10 years
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VAN I
ULTRACOMPACTE LICHTGEWICHT 
INTEGRAAL OP B-RIJBEWIJS
PANORAMISCHE VOORRUIT

NIEUW MODERN DESIGN

TWIN BEDDEN OF FRANS BED

ERGONOMISCHE ZETELS

AUTOMOTIVE BUITENDESIGN

BADKAMER MET DOUCHECABINE 
DANKZIJ PIVOTERENDE WAND

€ vanaf 70.455 btw
incl.

VAN TI VANSATION
FULL-OPTION DUITSE KWALITEITS-
CAMPER AAN BODEMPRIJS
TWINBEDDEN > 2m LANG

< 7m DUS PERFECT MET RIJBEWIJS B

LEKKER COMPACT: 15cm SMALLER 
DAN EEN NORMALE CAMPER
VOL-AUT SATELLIET OYSTER 85CM  
& 27” LED TV
100% VORSTVRIJ MET o.a.  
VERWARMDE VUILWATERTANK 
MULTIMEDIA MET CAMERA,
NAVI EN HEAD-UP DISPLAY 
BADKAMER MET ECHTE DOUCHE-
CABINE (PIVOTERENDE WAND)

Nog nooit is een KNAUS
zo voordelig geweest!

VAN TI VANSATION PACK
t.w.v. € 16.255

€ vanaf 60.375 btw
incl.

VA
N

OM
OB

IL

bekijk het volledige gamma opwww.vanomobil.be /nl/knaus

DEZE MODELLEN ZIJN SLECHTS 
EEN GREEP UIT ONZE COLLECTIE:

OPGEPAST:beperktbeschikbaar!

NEW 2022
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vanomobil deerlijk
tremelo & hoogstraten

Marco Santoli
zaakvoerder & bezieler

“ Kwaliteit, betrouwbaarheid en service  
 zijn de sleutelwoorden in ons dagelijks  
 denk- en werkpatroon.” De antennes van SR Mecatronic zijn de meest technologische  

geavanceerde, automatische sattelietsystemen die momenteel  
op de markt aangeboden worden.
Meer dan 20 jaar ervaring
Santoli heeft meer dan 20 jaar ervaring als projectmanager van mechani-
sche en elektrische apparatuur. “De mechaniek van onze antennes is uiterst 
robuust en bestaat uit een met poederlak beschermde en  
duurzaam gegoten aluminium structuur die een precieze en feilloze werking 
garandeert,” vertelt Marco ons. De onderhoudsvrije tandwielen van staal en 
brons (ontworpen met een uiterste nauwkeurigheid) worden  
aangedreven door krachtige motoren en zorgen voor een perfecte en  
stabiele werking van de antenne.
Hoogwaardige electronica
Sinds 2008 gebruikt SR Mecatronic een tuner DVB-S2/MPEG-4/FULL HD.  
De superieure kwaliteiten van deze tuner waarborgen een feilloze werking bij 
het zoeken van de satellietposities. De electronica is uniek in zijn soort door 
het feit dat SR Mecatronic antennes de enige systemen zijn die de gebruiker 
informeert over de werking en/of foutmeldingen van de  
antenne (zoals bijvoorbeeld de coaxkabel, batterijspanning, blokkering van 
de antenne, …). Bovendien is de antenne beschermd tegen kortsluiting en 
omwisseling van de polariteiten. 
SR Mecatronic staat synoniem voor betrouwbaarheid, uitzonderlijke prestaties, 
kwaliteit en design. Het minutieus selecteren van de juiste materialen en com-
ponenten garandeert een feilloze werking gedurende talloze jaren.

Het revolutionaire MA-VE als jouw perfecte reispartner
Het nivelleren van je motorhome is een must om het comfort van je reis te 
garanderen. Deze noodzakelijke klus wordt dankzij de innovatie van Marco 
Santoli kinderspel. Het verhaal van MA-VE start vanuit de ontevredenheid 
over het bestaande aanbod op de Europese markt. “Dat kan ik zelf beter,” 
moet Marco gedacht hebben en bij het testen van zijn oplossing, kunnen  
wij dat enkel maar bevestigen. Het resultaat van enkele jaren ontwikkeling  
& testing zijn de hydraulische stabiliteitssteunen MA-VE. 
Volautomatisch & Made In Italy
De volautomatische, hydraulische stelvoeten worden aangestuurd met één 
enkele druk op de knop en garanderen een stabiele en trillingsvrij positie van 
je motorhome. Zo profiteer je onder andere van een verbeterde afvoer van 
afvalwater uit gootsteen en douche. Het systeem laat je toe heel makkelijk 
een band te vervangen en bezorgt je eveneens extra  
diefstalbeveiliging en dus extra gemoedsrust. Alsof dat nog niet volstaat,  
is het volledige systeem ook via een smartphone app te bedienen.  
De volledige installatie is ‘Made In Italy’ en met de meest hoogwaarde  
componenten samengesteld in San Marino.

VANOMOBIL
als servicepartner

Het installeren van hydraulische systemen 
vergt de nodige vakkennis. Vanomobil heeft 
de juiste gecertifieerde techniekers in huis 
om dergelijke systemen te installeren én te 
onderhouden. Bovendien werden de eerste 
installaties bijgestaan door niemand minder 
dan bezieler Marco Santoli zelf. Een vijfster-

renvakantie is dus meer dan gegarandeerd!

Het nivelleren van  
de motorhome met
de hydraulische  
stabiliteitssteunen

PUBLIREPORTAGE
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LIFEPO4 LITHIUM
VS. AGM BATTERIJ
Gezien een AGM batterij slechts tot 50% 
kan ontladen, terwijl een lithiumbatterij 
tot 100% kan ontladen, geniet je bij  
lithium dus van een dubbele hoeveelheid 
autonomie. Met een 95Ah AGM batterij 
kan je gemiddeld 2 dagen vrij kamperen 
of 1 elektrische fiets opladen. Met 90Ah 
lithium batterij ben je dus goed voor 
gemiddeld 4 dagen of 2 e-bikes. 
(Opgelet deze berekening varieert  
naargelang de omstandigheden.)
De installatie van een LiFePO4 lithium 
batterij is inderdaad duurder. Dat komt 
onder meer doordat er altijd een controle 
en aanpassing van je huidige installatie 
bij komt kijken. Zo’n heikel punt is de 
intelligente alternator die in elk modern 
camperchassis gebouwd wordt. Deze 
wekt slechts net voldoende stroom op om 
de startbatterij te laden. Er moet dus een 
booster voorzien worden die aangepast 
is aan je nieuwe lithium batterij, zodat 
deze voldoende kan opladen al rijdend.

Vermits de levensduur van een lithium-
batterij x10 is, haal je die investering er 
op termijn zeker uit. Het extra vermogen, 
het gebruiksgemak en de dubbele auto-
nomie krijg je er gratis bij!

VEILIGHEID GEGARANDEERD  
DANKZIJ BMS
Lithiumbatterijen worden uitgerust met 
een Battery Management System (BMS): 
een geïntegreerd besturingssysteem die 
automatisch de waarden van de batterij 
meet en bijstuurt waar nodig. Zo zorgt 
het BMS ervoor dat de lithiumbatterij niet 
overladen geraakt of net te diep ontla-
den. De horrorverhalen die je her en der 
ziet opduiken over spontane ontbranding 
of zelfs ontploffing gaan altijd over niet 
professionele installaties of andere 
types lithium batterijen, die helemaal niet 
geschikt zijn voor gebruik in een camper. 
Vraag dus altijd raad bij een specialist.

KIES ALTIJD VOOR KWALITEIT
Als je kiest voor lithium, kies dan voor  

kwaliteit! Probeer niet zelf een goedkoop  
alternatief online te bestellen, maar  
zoek een betrouwbare en ervaren partner 
die erkende merken verdeelt. 

Vanomobil werkt samen met vaste part-
ner VENSTAR die de erkende verdeler is 
van kwaliteitsmerken Victron en Super B. 
Elke nieuwe installatie met lithium accu’s 
wordt bij Vanomobil grondig getest  
alvorens deze wordt opgeleverd aan de 
klant. Samen zorgen wij ervoor dat je in 
alle vrijheid op beide oren mag slapen. 

HET HART VAN DE MOTORHOME
De woonbatterij van je motorhome is het 
belangrijkste onderdeel van je volledige 
camper! Wij noemen het graag het hart 
van de camper: onzichtbaar, maar cruci-
aal om alle onderdelen te laten werken! 
De moderne camper biedt al veel meer 
comfort dan vroeger (bv. geen voetpom-
pje voor het water en geen manuele piëzo 
voor de koelkast), maar dit betekent ook 
dat nog méér onderdelen in de camper 
afhankelijk zijn van de gezondheid en 
autonomie van je woonbatterij. 

VAN LOOD, OVER AGM NAAR LITHIUM
De kwaliteit, betrouwbaarheid en auto- 
nomie van woonbatterijen is de voorbije 
20 jaar sterk geëvolueerd. In de begin-
jaren gebruikte men een eenvoudige 
startbatterij. Een startbatterij dient om 
gedurende een heel kort moment een 
grote stroomstoot te geven om de motor 
te starten. Maar in het woongedeelte heb 
je net gedurende lange tijd kleine hoe-
veelheden stroom nodig. Daarvoor is een 

semi-tractie batterij heel geschikt. 
 
De eerste semi-tractie batterijen waren 
liquide loodzuur batterijen die konden 
overkoken. Ze waren dus absoluut niet 
veilig om in de leefruimte in te bouwen.  
In de volgende generatie batterijen werd 
het liquide onderdeel van de batterij  
vervangen door een geleiachtige  
substantie, de gelbatterijen. Zo komen we 
bij de recentste en populairste AGM bat-
terijen, waarbij het accuzuur opgenomen 
is in geweven glasvezelmatten. De AGM 
batterijen zijn veiliger in gebruik, maar ze 
kunnen slechts tot 50% ontladen  
worden, ze vragen regelmatige oplaad-
beurten om beschadiging te voorkomen.

Sinds enkele jaren winnen lithium  
batterijen aan populariteit bij de  
fabrikanten en camperaars. In plaats 
van loodzuur wordt de grondstof lithium 
in een samenstelling met ijzer en fosfaat 
gebruikt en dat brengt heel wat voorde-
len met zich mee.

10  
REDENEN  
OM TE  
KIEZEN  
VOOR 
LITHIUM
Als het over  
 woonbatterijen gaat,  
kampt de moderne camperaar  
met twee uitdagingen:  
zoveel mogelijk autonomie  
voor zo weinig mogelijk  
gewicht. Dankzij  
LiFePO4 lithium batterijen  
worden er alvast tientallen  
kilo’s gewicht bespaard  
en is er voldoende stroom  
en vermogen voor een  
heerlijke espresso op reis.  
Maar er zijn nog  
meer redenen om voor  
lithium te kiezen!

VANOMOBIL / RUBRIEK // WIST JEDAT ?
Met een omvormer 
heb je voldoende stroom
en  vermogen voor een
heerlijke espresso Je koelkast werkt perfect ...

tijd voor een fris aperitiefje?

Let  there be light

Buiten fris? 
Binnen lekker warm!

Victron Superpack

10 REDENEN  
OM TE KIEZEN VOOR 

LiFePO4 
 
1. Hoeven maar een minimaal  
 onderhoud, waardoor ze hoog   
 scoren op gebruiksgemak  
 en comfort

2. Levensduur x10

3. Ze zijn kleiner van formaat  
 en wegen maar een vierde tot   
 de helft van een AGM batterij

4. Veilig systeem dankzij BMS  
 (Battery Management System)

5. Ontladen kan tot 90 à 100%  
 van de batterij

6. Laden heel snel op en hoeven   
 niet telkens tot 100%  
 opgeladen te worden

7. Slaan efficiënter energie op,   
 hoger rendement in combinatie  
 met zonnepanelen

8. Zelfs wanneer de batterij bijna  
 leeg is, kan ze nog een piek   
 belasting leveren

9. Stabiele spanning garandeert   
 een optimale levensduur voor 
  gevoelige elektronica en
 continu vol vermogen

10. Ecologisch meer verantwoord:  
 het blijft een batterij, maar  
 deze LiFePO4 batterijen  
 bevatten geen schadelijke  
 stoffen en zijn recycleerbaar

In samenwerking met partner VENSTAR

Sluimerverbruik!Houd er rekening mee dat elke motorhome
steeds een klein “sluimer” verbruik heeft.

Ook al staat er geen apparatuur aan,  
enkele elektronische componenten blijven in  

sleep modus een minimaal verbruik  consumeren, wat bij lange stilstandtot beschadiging kan leiden.

GSM, laptop, fototoestel,
 drone, … opladen

Batterijen van je e-bikes
op peil houden

Je feuilleton volgen 
dankzij satelliet en tv

De woonbatterij:
het hart

van je
motorhome

Met de app 
volg je al de 

batterij waarden 
makkelijk op
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D é droom voor vele camperliefhebbers, maar ook voor veel camperdealers.  
 Meer dan 20 jaar droomden we van dit iconisch merk en sinds 2011 hebben 
we de eer deze prachtcampers te mogen verdelen. De Niesmann+Bischoff  
producten ronden ons gamma naar boven af. En dankzij de revolutionaire 
iSmove kunnen we vanaf nu ook met een B rijbewijs genieten van de luxe en 
het comfort van de Niesmann+Bischoff liners. Wat niemand ooit voor mogelijk 
had gehouden, doen de Duitse Niesmann+Bischoff designers toch en bewijzen 
zo opnieuw hun genialiteit. Met de iSmove herschrijven ze alle regels in de sector.

Merk: 
Niesmann+Bischoff heeft een 
onevenaarbare reputatie. Voor 
veel motorhome-liefhebbers is 
het een iconische camper, sym-
bool voor al het mooiste en beste 
in de motorhomewereld. Uit hun 
fabriek lopen jaarlijks slechts een 
500-tal motorhomes, maar één voor één 
zijn het pareltjes van techniek, afwerking 
en technologie. Naar design toe is een 
Niesmann+Bischoff resoluut modern en 
vormt zo een groot contrast met de vele 
traditionele interieurs binnen het Premium 
segment. Een Niesmann+Bischoff gaat mak-
kelijk 30 jaar mee. 

Filosofie: 
Enkel het beste is goed genoeg. Deze zucht 
naar perfectie vertaalt zich in het gebruik 
van de beste materialen, nieuwste technolo-
gieën en betrouwbaarste onderdelen. Maar 
het gaat nog veel verder. Ze willen een motor-
home bouwen met het beste weggedrag, het 
mooiste design, de meeste interieurvari-
anten en de nieuwste optiemogelijkheden. 
Het merk streeft voortdurend naar iets bij-
zonders, iets unieks. En dat zie je telkens 
opnieuw in elk model. De Niesmann+Bischoff 
campers worden gebouwd voor zij die het 
groots zien, zij die houden van exclusiviteit 
en comfort, zij die klaar zijn om te reizen of 
zelfs te leven in een luxe motorhome.

Geschiedenis: 
Officieel bestaat het merk dit jaar 40 jaar, 
maar eigenlijk begon alles een goeie 70 jaar 
terug toen Elfriede en Hugo Niesmann een 

caravanconcessie startten. Midden 
de jaren 70 begonnen ze ook met de 

productie van luxemotorhomes. 
Op de IAA in Frankfurt presen-
teerden ze hun eerste Clou-Liner. 
Dit was de eerste Europese motor-

home met Amerikaanse afmetin-
gen. Het segment van de Premium 

campers was geboren. Met de lancering 
van de Flair reeks werd het merk pas echt 
bekend. De betrachting om een breder publiek 
aan te spreken eind jaren 90, vertaalde zich 
in een volledig nieuw gamma: de Arto, die 
de kwaliteit van Niesmann+Bischoff moest 
brengen naar het segment van €100.000. 
Kort daarna bouwden ze een nieuwe produc-
tiesite in Polch en starten de samenwerking 
met de Erwin Hymer Group. In 2016 volgt een 
nieuw model die de voordelen van een liner 
en een geprofileerde camper combineert. 
Voor hun 40 jarig bestaan kwamen ze dan 
met de allereerste integraal die onder de 3,5 
ton weegt en dus bestuurd mag worden met 
een B-rijbewijs, de ISMOVE. Daarmee laten 
ze opnieuw alle andere merken in de sector 
ver achter zich.

Specialiteit: 
Niesmann+Bischoff maakt slechts één soort 
motorhome, de Premium camper. Daar zijn 
ze nog steeds de referentie. Ze bieden exclu-
siviteit op alle vlak en wonnen dan ook 
al meermaals brand, design, innovatie en 
technologie awards in de sector.

PERFECTIE
EXCLUSIVITEIT 
DEGELIJKHEID  

VEILIGHEID

Niesmann+Bischoff GmbH 
Clou-Stasse 1 / Polch
DEUTSCHLAND
www.niesmann-bischoff.com

TOPMERK VANOMOBILVANOMOBIL KIESTNIESMANN+BISHOFFVOOR ZIJN: PERFECTIE
 EXCLUSIVITEIT DEGELIJKHEID VEILIGHEID

Daar vertrouw je op
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€ vanaf 101.950 btw
incl.

6.9E

699x286cm |  = 5  = 4

7.3F

729x283cm |  = 5  = 4

ISMOVE
INTEGRAAL MET  
COMPACTE AFMETINGEN  
RUIME FACE/FACE SALON

VILTEN MUREN: FEEL GOOD ATMO-
SFEER EN GEWELDIGE AKOESTIEK
VEEL BERGRUIMTE

DUBBEL HEFBED MET  
VERBLUFFENDE AFWERKING 
DESIGN BADKAMER MET  
DONKERE KRANEN
UNIEK GEPATENTEERD  
SCHUIFSYSTEEM BADKAMER 
PRIVACY MET ELEKTRISCH  
UITSCHUIFBAAR KEUKENREK  
& SCHUIFDEUR 
KEUKEN: IN ALLE RICHTINGEN  
UITKLAPBAAR OF UITSCHUIFBAAR
EN VOORAL: BLOEDMOOI
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bekijk het volledige gamma opwww.vanomobil.be /nl/niesmannbischoff

DEZE MODELLEN ZIJN SLECHTS 
EEN GREEP UIT ONZE COLLECTIE:
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ARTO 88EK
EVENWICHTIG & BEHENDIG

FENOMENALE AFWERKING

VERWARMDE DUBBELE BODEM

CENTRALE VLOEISTOFVERWARMING

EXCLUSIEF DESIGN

€ vanaf 121.350 btw
incl.

876 x 295cm |  = 5  = 4

FLAIR 920EK
MOOISTE LINER VAN EUROPA

370 LITER WATER

LEVERBAAR MET AUTOMAAT 8V

RUIM LAADVERMOGEN

500 VERSCHILLENDE
INTERIEURCOMBINATIES

€ vanaf206.350btw
incl.

927 x 334cm |  = 6  = 5
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FLINKE DOSIS FANTASIE
Het meest fantastische 
aan reizen met kinderen 
vinden we dat je alles 
(opnieuw) ontdekt door 
hun ogen. Ze bekijken 
alles vol verwondering en 
met eindeloze fascinatie. Bij het kie-
zen van de foto van de dag, kiezen ze niet 
voor die prachtige view bovenop de berg, 
maar voor de dode kikker onderweg. En met 
een stevige dosis fantasie kan je hen echt 
bij alles betrekken of voor alles motiveren. 

We proberen altijd context te creëren 
alvorens we ergens heen gaan. Dit jaar 
stond Griekenland op de planning en dus 
namen we strips en verhalen mee over 
de Griekse Goden. Zodra de kinderen mee 
zijn in de verhalen, wordt elk bezoek voor 
hen een geweldige belevenis: ze herken-
nen bijvoorbeeld de Griekse Goden op de 
archeologische sites. Vooraf kiezen we 
een richting, maar verder leven we van 
dag tot dag. Veel op voorhand plannen 
heeft toch geen zin als je drie kleine kin-
deren meeneemt, je weet immers nooit 
waar je aan toe zal zijn de dag nadien. 

WEINIG RIJDEN, VEEL DOEN
We reizen altijd onder het motto  
‘zo weinig mogelijk rijden en zo veel 
mogelijk doen’. Dat kwam deze reis dan 
neer op (eens ter plaatse) gemiddelde 
van 33km/dag en een totale afstand van 
7642km (wagen) + 1308km (ferry).  
Ter plaatse gaan we vooral veel wande-
len en veel fietsen. Maar ook klimmen, 
suppen en tennissen zijn activiteiten 
die we graag doen en waarvoor we al 
het materiaal mee hebben in de camper. 
Tijdens de reis zelf proberen we  
graag nieuwe dingen uit,  
zo leerden we deze  
reis bijvoorbeeld  
snorkelen en kiten.
 
We voorzien natuurlijk  
ook veel tijd om te spelen.  
Standaard nemen we  

speelgoed zoals Lego 
en kleurboeken mee. 

Daarnaast mag elk  
kind zelf een valiesje 

vullen met hun favoriete 
spullen. En we zien ook 

dat ze daar graag naar 
teruggrijpen als ze wat 

tijd voor zichzelf willen. Desondanks al 
die opties biedt vooral de natuur veel 
speelmogelijkheden voor onze kinderen. 
Ze kunnen zich eindeloos verliezen in 
wat ze om zich heen vinden en zien. De 
beklimming van de Olympus bijvoorbeeld 
(17km, 1300 hoogtemeters) wandelden ze 
helemaal uit met het vooruitzicht sneeuw 
te zien en door het gezelschap van twee 
lieve straathonden die het traject graag 
meewandelen met toeristen. 

In musea maken we een fotozoektocht 
met de brochure of tijdens het bezoeken 
van een “saai” dorp halen we er geoca-
ching bij. Om de maand doen we ook eens 
een “Kindjesdag”. Dan mogen de kindjes

beslissen wat we eten (meestal spaghetti) 
en welke activiteiten we die dag doen  
(meestal zwemmen, bomenparcours of  
                           rolschaatsen).

                          ONDERWIJS
                               Tijdens een wandeling  
                                 tussen de watervallen 
                                   in Kroatië zagen  
                                    we een moedereend 
                                       met haar kroost. De  
                                        eendjes vluchtten 
                                          weg van ons, Vrijkamperen in Werfen, Oostenrijk

Bürstner City Car

Thomas en Evelyn grepen drie jaar geleden een unieke kans om hun droom werkelijkheid te maken.  
Elk jaar vertrekken ze met hun drie kleine kinderen op een maandenlange reis. Een droom die 

 door velen gedeeld wordt, maar hoe breng je zoiets in de praktijk? Reizen met kinderen,  
op hun tempo en volgens hun routine, Thomas en Evelyn delen graag hun ervaring.

CAMPER:
Niesmann+Bischoff Flair 880LE

WIE? 
Thomas & Evelyn
REISPARTNERS? 
Kinderen Arno (7),  
Daan (6) en Anouk (3) 
BOVENAAN DE BUCKETLIST?
Scandinavië

 Het meest fantastische aan 
reizen met kinderen vinden 
we dat je alles (opnieuw)  
ontdekt door hun ogen. 

waarbij één van de kuikens afdreef 
van de rest van de familie. Het voorval 
hield de kinderen de hele dag bezig en 
’s avonds lazen we in de kinderencyclo-
pedie over “survival of the fittest van 
Charles Darwin”. Als je hen daar later 
hoort over vertellen onderling… dat is 
gewoon fantastisch om te zien. Zo leren 
de kinderen continu bij. 

Maar nu Arno zeven is geworden, heeft hij 
in België leerplicht. Let wel: leerplicht is 
iets anders dan schoolplicht. In principe 
kunnen we dus zelf onze kinderen onder-
wijzen, maar dat zagen we eigenlijk niet 
zitten. Full time mama en papa zijn is één
 

Praia de São Pedro 
de Maceda,
Portugal

Leren on the road

tip !voor alle kids op reisREISDAGBOEKEN
Elk kind krijgt een eigen dagboekje op 
reis. Op het einde van de dag bekijken 

we dan samen de foto’s en mogen ze er 
elk hun favoriet uitkiezen. Die printen 

we dan af met een draagbaar printertje 
en kunnen ze in hun dagboek plakken. 

Daarbij maken ze dan tekeningen of 
schrijven we korte herinneringen op. 

Zo hopen we dat ze ondanks hun jonge 
leeftijd ook later mooie herinneringen 

aan de reizen kunnen koesteren.

GROTE REIZEN
MET KLEINE
KINDEREN

Biogradska Gora Nationaal Park,
Montenegro

Ardèche, Frankrijk
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(VERVOLG)

reizen met 
kinderen iets, daarbij ook nog een juf 

 of meester zijn, is weer een 
     heel ander verhaal. Maar onderwijs 
is belangrijk dus vonden we, in over-
eenstemming met hun school, een goed 
systeem bij D-teach. Elke week krijgt Arno 
les Nederlands en wiskunde via Teams. 
Op het einde van het schooljaar krijgt hij 
een test om te zien of hij op niveau is vol-
gens het leerplan. Voordien was het een 
hele zoektocht, maar sinds Covid is deze 
manier van les volgen eigenlijk zelfs bijna 
het nieuwe normaal geworden. In de zomer 
laten we die lessen ook doorlopen, maar 
dan volgt Arno, op eigen vraag, Engels. Hij 
bloeit helemaal open als hij die nieuwe taal 
meteen kan gebruiken onderweg.

 

SLAPEN
Het allerbelangrijkste on the road voor 
onze familie is slaap. We waken er zorg-
vuldig over dat iedereen voldoende 
slaapt. Met een baby, twee kleuters en 
twee volwassenen is dat één van de 
grootste uitdagingen bij lange reizen. 
Onze slaappatronen verschillen heel erg 
en routine is dus van belang. De eerste 
reis hadden we een maand nodig om die 
routine te vinden, maar intussen is er 
best veel structuur in ons leven, ondanks 
het feit dat we ons dagelijks verplaatsen. 
Wij slapen achteraan, onze zoons in het 
hefbed boven de cabine en voor de baby 
bouwen we het salon om tot een park. 
Tijdens onze laatste reis had Anouk, 
onze baby die intussen bijna 3 jaar is, 
wat moeite met slapen. Dat heeft al onze 
slaappatronen in de war gebracht,  
waardoor we uiteindelijk onze reis  
vroeger hebben beëindigd dan gepland.  
We raakten allemaal oververmoeid.

FULL TIME MAMA & PAPA
Tijdens die maanden on the road zijn we 
eigenlijk full time mama en papa. Al snel 
ontwikkelde zich een rolverdeling tussen 
ons, maar we ondervonden dat we allebei 
ook wat tijd voor onszelf nodig hebben. 
Thomas kan zich helemaal verliezen in 

MOBIELE DATA ONDERWEG

We verdoen zo’n 100GB per maand en  
dan kijken we dus amper tv.  
We gebruiken het vooral voor opzoe-
kingswerk, navigatie, onderwijs en 
muziek. Wifi onderweg is vaak onbe-
trouwbaar, dus vonden we in Frankrijk 
een goed abonnement dat dergelijke  
grote volumes mobiele data aanbiedt. 
Dankzij de Chromecast kunnen we 
gemakkelijk projecteren op de tv.  
Onze volledige reis gebruiken we eigen-
lijk maar 5 apps om routes, slaapplaat-
sen en activiteiten te plannen:

• PARK4NIGHT
• KOMOOT
• POLARSTEPS
• GOOGLE MAPS
• GEOCACHING

De keuze van camper werd in eerste instantie bepaald door Thomas zijn lengte.  
Hij is 1m98 en wou absoluut comfortabel kunnen rijden. De enige manier om een hoge 
cabine te hebben, was een grote motorhome kopen. Via een kennis kwamen we uiteindelijk 
bij Vanomobil terecht. De investering lag heel wat hoger dan initieel gepland,  
maar daardoor groeiden onze dromen mee. In plaats van regelmatig reizen, zagen we plots 
de mogelijkheid om vooral lang te reizen. Een grote initiële investering, maar behalve de 
normale alledaagse kosten, leven we er nu wel heel goedkoop mee. We staan zo veel  
mogelijk vrij of op parkings en camperplaatsen. We staan graag rustig in de natuur zonder 
al te veel gedoe. Campings vermijden we zo veel mogelijk. Als we kleren moeten wassen, 
water of toilet moeten lozen of toe zijn aan een leuk zwembad, enkel dan belanden we  
eens op een camping. 

Bij de samenstelling van de camper draaide het voor ons rond drie dingen:  
comfort, autonomie en hoge restwaarde. De focus moest echt liggen op comfortabel  
reizen met vijf en niet op de beperkingen die een motorhome met zich meebrengt.  
In de praktijk uit zich dat in grote watertanks, zware batterij met omvormer, voldoende 
gasvoorraad en veilig rij- en slaapcomfort. Ten slotte vonden we het ook belangrijk om een 
grote restwaarde te kunnen overhouden aan de camper. Er is immers altijd een kans dat er 
iets verandert waardoor we het camperleven moeten opgeven. 

Camper
KIEZEN

fotografie en het plannen en verslagen 
maken van de reis. Evelyn houdt dan  
weer van handwerk, maar volgt ook  
cursussen online. Op die manier lukt het 
ons om ook onszelf dagelijks uit te  
dagen en voldoening te halen.

THUIS
Eens thuis gekomen is het natuurlijk weer 
even aanpassen, de kinderen lopen altijd 
even verloren. Verveling is iets dat wij 
enkel thuis kennen, nooit op reis. Maar 
de tijd die we thuis doorbrengen is ook 
onmisbaar in dit verhaal, de kinderen 
leren sociale contacten te onder- 
houden en gaan graag naar  
school. Het is een blij weerzien  
met vrienden en familie. En we  
beginnen meteen de volgende  
trip te plannen. Zo moet Anouk  
leren zwemmen en bereiden  
we ons voor op onze volgende  
reis richting Scandinavië.

- Thomas & Evelyn -

Museumbezoek
Delphi, Griekenland

Tre Cime di Lavaredo, Italië

Favoriete app: Komoot

Bled, Slovenië

Ecopista do Minho, Portugal

Paralia Kato Samiko, Griekenland Triglavski Nationaal Park, Slovenië Jalovec, Slovenië

Lousios kloof, Griekenland
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W estfalia is het meest iconische merk in de camperwereld!  
 Wie is er niet verzot op de VW T1 & T2 camperbusjes uit de  
jaren ’60 en ’70? Toen Westfalia in 2011 een eigen gamma ontwikkelde,  
was Vanomobil meteen kandidaat om deze pareltjes in België te verdelen.  
Dit jaar brengen ze hun eerste uitvoering op Ford chassis: de Kelsey.  
Een stadswagen met de uitrusting van een echte camper. Ook hun nieuwe  
Kepler Five is een schot in de roos. Ontdek het uitgebreide gamma bij Vanomobil.

Merk: 
Met een geschiedenis die meer dan 
60 jaar terug gaat, is deze Duitse 
constructeur de oudste camper-
busfabrikant op het Europese vas-
teland en vermoedelijk ter wereld. 
Westfalia bouwt enerzijds populai-
re omgebouwde bestelwagens voor 
een aantal grote automobielmerken, maar 
sinds enkele jaren bouwen ze ook een eigen 
gamma camperbussen die voldoen aan 
dezelfde strenge kwaliteitsnormen als de 
zustermodellen.

Filosofie: 
Oerdegelijk en eigenzinnig! Westfalia is het 
buitenbeentje in de campersector vermits 
ze alles benaderen als autoconstructeur. Dit 
zie je vooral aan de afwerking en kwaliteit 
van hun camperbusjes. Westfalia ontwikkelt
alles zelf, inclusief de gepatenteerde en inge-
nieuze zetel- en bedsystemen! Bij Westfalia 
gaan ze 100% voor Duitse Gründlichkeit.

Geschiedenis: 
Op 1 oktober 1844 richtte Johan Bernard 
Knöbel een smederij op. Er werden paar-
den beslagen, paardenwagens en koetsen 
gebouwd. In 1927 ontwikkelde de firma Knöbel 
haar eerste aanhangwagen en in 1935 de 
kogelkoppeling, vandaag nog steeds wereld-
wijd gebruikt. Het is pas in 1950 dat de naam 
Westfalia voor het eerst wordt gebruikt voor 
het leveren van de eerste camping-box voor 
de net uitgekomen Volkswagen T1. In 2011 
werd het bedrijf overgenomen door de Franse 
Rapido groep. Naast de originele produc-
tie-eenheid in Rheda-Wiedenbrück heeft dit 

iconische merk ook nog een produc-
tie-eenheid in Gotha (D) en Benet (F).

Specialiteit: 
Westfalia bouwt sinds jaar en 
dag campervans voor de grootste 

autoconstructeurs zoals Mercedes 
en Volkswagen. Alle Westfalia cam-

pers voldoen als enige campers op het 
Europese continent aan de strengste kwa-
liteitsnormen van de automobielsector. 
Westfalia staat voor kwaliteit, degelijkheid, 
veiligheid en is bovenal een trouwe partner 
voor het leven. Naast de prijstoegankelij-
ke Amundsen reeks, is er de hoogkwalita-
tieve Columbus die nu ook beschikbaar is 
met pop-up dak. Westfalia biedt ook enke-
le modellen op basis van de VW T6: de 
Kepler One, Five en Six. Sinds vorig jaar 
biedt Westfalia met de Jules Verne ook een 
variante op Mercedes Viano en met de Sven 
Hedin de eerste campervan op de MAN TGE. 
In 2022 komt Westfalia met hun allereerste 
pop-up camperbusje op Ford: de Kelsey.

INNOVATIE
ERVARING 
KWALITEIT  

FLEXIBILITEIT

Westfalia Mobil GmbH 
Franz-Knöbel-Strasse 34
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
DEUTSCHLAND
www.westfalia-mobil.de

Vanomobil, 
het  van je

Véronique, Ignace & kids bezochten deze zomer de  Westfalia vestiging

Armand testte 

er de campervans ;)
Groetjes van Johan Vandenhecke

TOPMERK VANOMOBIL

VANOMOBIL KIEST

WESTFALIA VOOR ZIJN:

 FLEXIBILITEIT

 INNOVATIE

 ERVARING

 KWALITEIT

Daar vertrouw je op
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DE POP-UP 

specialist

530x199cm |  = 4/6  = 4

KEPLER SIX
4, 5 OF ZELFS 6 ZETELS
MULTIFUNCTIONEEL

STADSWAGEN EN MOTORHOME

AUTOMOBIEL RIJCOMFORT

HIGH END AFWERKING

4 VOLWASSEN  
SLAAPPLAATSEN

€ vanaf 58.751 btw
incl.

KEPLER FIVE
SLECHTS 4,90M
MULTIFUNCTIONEEL EN HANDIG

5P TOEGELATEN AL RIJDEND

KEUKEN VAN BUITEN 
BEREIKBAAR
4 VOLWASSEN  
SLAAPPLAATSEN

€ vanaf 55.802btw
incl.

490x199cm |  = 5  = 4 530x199cm |  = 4  = 4

KEPLER ONE
DOUCHE & TOILET
ECHTE KEUKEN

VEEL KASTRUIMTE

VERWARMING EN WARM WATER 
STANDAARD
KOELKAST OP HOOGTE

UITRUSTING VAN EEN ECHTE CAMPER 

€ vanaf 58.751 btw
incl.

Groetjes van Johan Vandenhecke

Groetjes van Laura & Nicolas
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NEW 2022
KELSEY
AUTOMOBIEL RIJCOMFORT
VEEL BERGRUIMTE IN DE KEUKEN
VERWARMING EN
WARMWATER STANDAARD
DUBBELE SCHUIFDEUR
DOUCHE & TOILET
KOELKAST OP HOOGTE
UITRUSTING VAN EEN ECHTE CAMPER

€ vanaf 51.938 btw
incl.

JULES VERNE
UITRUSTING VAN EEN ECHTE CAMPER
DOUCHE & TOILET
VOLWAARDIGE KEUKEN
RUIME L-ZITGROEP
VERWARMING EN
WARMWATER STANDAARD
LEVERBAAR IN ELEGANCE EN 
AVANTGARDE AFWERKING
16CM KORTER DAN DE KEPLER ONE

€ vanaf 62.818 btw
incl.

514x199cm |  = 4  = 4

534x200cm |  = 4  = 4

Dubbele schuifdeur bij de Kelsey

bekijk het volledige gamma opwww.vanomobil.be /nl/westfalia

DEZE MODELLEN ZIJN SLECHTS 
EEN GREEP UIT ONZE COLLECTIE:

campervans.be
Bezoek onze

gespecialiseerde website 

over camperbusjes:
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Sven Hedin op

SVEN HEDIN
GLOEDNIEUWE MAN TGE CHASSIS
ALLE MODERNE RIJHULP-
SYSTEMEN LEVERBAAR
INGENIEUZE BED UITBREIDING 

CENTRALE VLOEISTOFVERWARMING

ECHTE WINTERCAMPER

UITZONDERLIJKE  
AFWERKINGSKWALITEIT
VLOERVERWARMING MOGELIJK

€ vanaf 64.150 btw
incl.

VANOMOBIL

Elektrisch pop-up dak.

Dak met zonnepaneel en skyview.

COLUMBUSreist nu ookmet:

COLUMBUS
AUTOMOBIEL AFWERKING
CENTRALE VLOEISTOF- 
VERWARMING
VLOERVERWARMING MOGELIJK

TIJDLOOS BINNENDESIGN

KWALITEIT GEBRUIKTE MATERIALEN

OPTIONEEL ELEKTRISCH POP-UP 
DAK MET ZONNEPANEEL  
EN SKYVIEW

€ vanaf 54.999 btw
incl.
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3 JAMES COOK HD1 JAMES COOK CLASSIC 2 JAMES COOK AD

JAMES COOK
STANDAARD MET  
INGENIEUZE SLIDE-OUT
VLOERVERWARMING MOGELIJK

HIGH END HYPERMODERN 
BINNENDESIGN
ALLE DENKBARE MODERNE  
RIJHULPSYSTEMEN LEVERBAAR
CENTRALE VLOEISTOFVERWARMING 
VOOR EXTREEM WINTERGEBRUIK

€ vanaf 90.181 btw
incl.

Dé
JAMES COOKis er in 3  varianten

Met de slide-out bouw je

je camper om tot een

ruime slaapkamer

GROOTSTE WERKPLAATS VAN BELGIË
- 30 techniekers = snelle & professionele service  
- Iedereen is welkom, ook niet Vanomobil campers

ONDERDELEN / STOCK  
- Méér dan 20.000 onderdelen in stock
- Snel en binnen de afgesproken termijn helpen
Tevreden klanten? Die willen wij verdienen.

100 HUURMOTORHOMES:  
recente en full option motorhomes.

FINANCIERING & VERZEKERING
Indien gewenst zoeken we voor jou: 
- De scherpste financieringen  
- De beste verzekeringen

DÉ GROOTSTE KEUZE MOTORHOMES VAN BELGIË 
Meer dan 400 motorhomes op voorraad. 
Je vindt zeker wat je zoekt: een budgetvriendelijke alkoof,  
luxueuze integraal of compacte “van”.

3 VERKOOPPUNTEN,
1 SERVICE = ALTIJD DICHTBIJ
Deerlijk / Hoogstraten / Tremelo

UNIEKE SHOPS IN ALLE VESTIGINGEN
- De allernieuwste trends in accessoires & onderdelen
- Aparte shops en professioneel advies

MAATWERK
Een extra kast of bench voor de hond. Onze schrijnwerkers
passen je motorhome 100% aan je wensen aan.
Satelliet gekocht in onze Shop? Wij monteren deze graag voor je.

2DE HANDS:
kopen in vertrouwen mét zekerheid  
én 100% garantie.

MOTORHOME HOTEL  
- Beveiligde 4000m2 stallingplaats
- Ter beschikking voor onze klanten aan scherpe prijzen
- 24/24u & 7/7d toegankelijk met persoonlijke code

{enkel te Deerlijk}  
OVERNACHTINGSPLAATS: gratis voor 4 motorhomes
SERVICEPUNT: gratis voor onze klanten
GASFLESSEN SELF-SERVICE: gasflessen 24/24u

8 MOOISTE EUROPESE TOPMERKEN:

huurvanaf€59

James Cook op

klanten

  SERVICE
  OP NR 1

familiebedrijf
met meer dan 30 jaar 

ervaring

{106}



De kenmerken en afmetingen die in dit document vermeld staan, zijn louter indicatief. We zijn niet aansprakelijk voor wijzigingen, die door onze leveranciers aangebracht worden, noch voor typfouten 
bij de publicatie van de documenten. De foto’s zijn louter illustratief. Elke reproductie van tekst of document,zelfs gedeeltelijk, is verboden. Gelieve niet op de openbare weg te gooien.
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Op ons 
kun je vertrouwen

ST-LENAARTSEWEG 30  
+32 {0}3 420 07 80  

hoogstraten@vanomobil.be

ma-vrij: 08.30 > 12.00 & 13.30 > 18.00 u 
za: 10.00 > 17.00 u

TER DONKT 38
+32 {0}56 430 180

deerlijk@vanomobil.be

DEERLIJK
showroom

1

ma-vrij: 09.00 > 12.00 & 13.15 > 18.00 u 
za: 10.00 > 18.00 u

HOOGSTRATEN
showroom

2

GROOTLOSESTRAAT 65  
+32 {0}16 310 340    

tremelo@vanomobil.be

showroom
3

TREMELO

ma-vrij: 09.00 > 12.30 & 13.30 > 18.00 u 
za: 09.00 > 17.00 u

Volg alle Vanomobil acties, alle promoties, alle 
tips en weetjes, alle laatste nieuwtjes, alles op de voet.

www.vanomobil.be
Bekijk ons volledig aanbod motorhomes

met alle technische informatie!


