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Een hart voor reizen, motorhomes en jou.

Vanomobil is geen 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 richting de perfecte motorhome.
Een huis op wielen, de ultieme reisvrijheid.
We delen graag onze passie voor reizen en motorhomes met onze klanten.
Ons doel? Het motorhome- en reis-enthousiasme ook bij jou stimuleren.
In deze editie van ons magazine vind je opnieuw heel wat tips,
tricks, reisadvies, motorhomes, beleving, enz.
Geniet van dit magazine en tot binnenkort in een van onze showrooms!
Véronique & Ignace & kids
en het Vanomobil-team
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Ons eigen, origineel kampeerterrein te Aalbeke
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met onze tips gidsen wij je veilig de bergen in
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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”.

9 mooiste europese topmerken:

klanten

SERVICE
OP NR 1
familiebedrijf met
30 jaar ervaring
PROFESSIONEEL &
PERSOONLIJK
ADVIES

2de hands:
kopen in Vertrouwen
mét ZEKERHEID én 100% garantie
100 huurmotorhomes:
recente en full option
motorhomes.

huur

vanaf €69
/dag
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grootste werkplaats van België

- 30 techniekers = snelle & professionele service.
- We stellen geen eisen aan de herkomst van de motorhome.

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.

onderdelen / stock

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

3 VERKOOPPUNTEN,
1 service = ALTIJD DICHTBIJ

Deerlijk, Hoogstraten & Tremelo

unieke shops in alle vestigingen

- De allernieuwste trends in accessoires & onderdelen.
- Een aparte shop en professioneel advies.

financiering & verzekering
Indien gewenst zoeken we voor jou:
- De scherpste financieringen.
- De beste verzekeringen.

motorhome hotel

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

overnachtingsplaats: gratis voor 4 motorhomes.
servicepunt: gratis voor onze klanten.
(enkel te Deerlijk)
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showroom

deerlijk

Reeds meer dan twee jaar kunnen onze klanten genieten
van ons gloednieuwe verkooppunt langs de E17 te Deerlijk.
Gezellig en hypermodern, voorzien van alle denkbare
luxe en comfort zowel voor onze medewerkers als klanten!
1000m² wacht en ontspanningsruimte:
Wachten op je herstelling is nooit leuk.
Daarom ook hebben we kost nog moeite
gespaard om deze wachttijd zo aangenaam
mogelijk te maken. Een gezellige zithoek,
waar je op een breedbeeld tv de voorjaarsklassiekers kunt volgen, de beste wifi om
je favoriete serie op Netflix te volgen, of
wat bij te benen op je administratie,
talrijke actuele tijdschriften en de krant
van vandaag, een gezellige accessoire-shop
om eens in rond te slenteren, een binnentuin om te genieten van een goed boek in
een groene omgeving, gratis elektrische
fietsen om de weidse omgeving te gaan
verkennen, enz…
400m² Vanomobil Shop: onze Vanomobil
producten vind je niet alleen op onze digitale webshop, je kunt ze ook vasthouden
en live keuren in onze Vanomobil-shop te
Deerlijk. Luchtig en gezellig, kan je genieten
van de mooi uitgestalde kwaliteitsproduc-

ten en het professionele advies door onze
shopmanager! Van een fles toiletproduct
over kwalitatieve en zelf geteste kampeerstoelen en tafels tot high-tech satelliet
installaties of zonnepanelen, alles kan je in
onze shop vinden, als het maar kwaliteit is.
700m² afleverruimte: we steken graag
energie in het uitleggen van onze campers!
Onze 4 motorhome-experts hebben als enige
opdracht om aan u de volledige werking van
onze motorhomes, van naaldje tot draadje,
uit te leggen. Want je huurt of koopt bij ons
niet alleen een kwalitatieve motorhome, je
moet ook een kwalitatieve uitleg krijgen om
100% te kunnen genieten van je vakantie!
Een goeie uitleg vraagt een rustige omgeving, vandaar onze aparte afleverruimte,
gefocust op wat belangrijk is: jouw vakantie!
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eigenlijk pas voor ons. We willen jou snel en
efficiënt kunnen helpen, daarvoor moeten
we voldoende technische vakmensen in
huis hebben! Dankzij onze nette en heldere
ultramoderne werkplaats hebben we geen
moeite om bekwame techniekers met passie
voor onze campers, te vinden. Sommige van
onze vakmensen werken al meer dan 20
jaar bij Vanomobil en beschikken over een
beroepservaring uniek in onze wereld. Een
motorhome is zoals een nieuwbouw huis,
met de hand gebouwd moet er de eerste
jaren wel eens aan gesleuteld worden, maar
vrees niet, onze werkplaats kan elke herstelling aan en lost ieder probleem direct en
efficiënt op! 30 jaar ervaring maken hier een
enorm verschil.

4000m² werkplaats: de grootste werkplaats van België vind je in Deerlijk. Want
eenmaal de camper geleverd, begint het

3000m2 TOONZAAL
MET DE MOOISTE MOTORHOMES VAN EUROPA

verkoop: nieuw en 2de hands
verhuur, herstellingen, onderdelen
financiering & verzekering,
VanoShop
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1000m2 WACHT- EN ONTSPANNINGSRUIMTE

3000m2 TOONZAAL
9 TOPMERKEN
MEER DAN 400 MOTORHOMES OP VOORRAAD
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‟Wij laten ons
motorhome
spreken.”

TEAM DEERLIJK
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HOOGSTRATEN

showroom

hoogstraten
jeugdig dynamisme en een gloednieuwe showroom
Service, klantgerichtheid en kwaliteit, dat zijn zowat de basiswaarden
waardoor we elkaar gevonden hebben nu reeds meer dan 15 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 succes!
Sinds enkele jaren staat met Frank Wouters reeds de 2de generatie aan het stuur!
En recentelijk kwam ook zijn echtgenote Nadine hem vervoegen.
Dit jeugdige dynamisme vertaalde zich in 2018 in een gloednieuwe showroom
van 2000m2 en de komst van een Vanomobil Shop.
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‟Als
gepassioneerde
kampeerders,
altijd
dichtbij onze
klanten.”

2000m2 SHOWROOM

nieuw en 2 de hands / verhuur / herstellingeN / carrosserie / onderdelen / financiering & verzekeringen / VanoShop

200m2 SHOP ACCESSOIRES
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showroom

tremelo

TREMELO

Met het camperhart op de juiste plaats
Gudrun en Bruno kochten voor hun camperhuurbedrijf sinds jaar en dag
hun campers bij Vanomobil. Gebeten door onze manier van reizen, beslisten ze
om zich volledig te investeren in deze boeiende wereld en een Vanomobil
verkooppunt op te richten. Met een volledig nieuwe vestiging in Tremelo (Baal)
bedienen we sinds 2011 de motorhomeliefhebbers uit de ruime omgeving!
Het verkooppunt blijft groeien en sinds vorig jaar kan je ook bij ons terecht voor
een VanoShop. Bruno, Gudrun en hun sterk groeiend team hebben het
camperhart op de juiste plaats! Spring gerust eens binnen en laat je meeslepen
door onze motorhome-passie!
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Gudru
‟Laat
je meeslepen
door onze
motorhomepassie.”

nieuw en 2 de hands / verhuur / herstellingeN / onderdelen / financiering & verzekeringen / VanoShop
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en Adria is eerst en vooral oerdegelijk!
Deze Sloveense constructeur heeft een sterke reputatie in de
bouw van camperbusjes, maar de half integraal Coral maakt hun
reputatie in Europa! Sinds enkele jaren heeft Adria een bijzonder
sterk aanbod in de markt van de half-integraals met hefbed,
de Matrix genaamd. De mooie Sonic is hun integraal reeks.
We zijn heel fier om Adria te kunnen vertegenwoordigen.

o
Daar vertrouw je

p.

MERK: Adria behoort tot de top
Adria nam haar intrek in haar nieuBETROUWBAARHEID
van de Europese motorhome-conwe fabriek in Novo Mesto! Het was
structeurs! De fabriek is gelegen in
ook het jaar dat Adria haar eerste
Novo Mesto (Slovenië) en is één van
prototype ontwikkelde op Fiat Ducato
de meest vooruitstrevende productieapchassis. Dit zou de basis worden van een
paraten in heel Europa. Anders dan de andere
gamma dat gebouwd zou worden in België!
merken heeft Adria geen grote thuismarkt, en
dit is onmiddellijk ook haar grote sterkte geworden. Over de jaren heen is Adria er wonderwel 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!

VALUE FOR
MONEY

FILOSOFIE: Adria beseft maar al te goed
dat een motorhome veel geld kost. Hun belangrijkste uitgangspunt is dan ook om zoveel mogelijk waarde te creëren voor het geld dat de Adria
eigenaar in zijn aankoop steekt! Daarenboven
beseft Adria dat voor de hedendaagse mens
vrije tijd dusdanig waardevol is geworden, dat ze
voor de invulling voor deze vrije tijd op zoek gaan
naar “betrouwbare” partners. Adria wenst deze
“betrouwbare” partner te zijn door campers te
leveren waar je altijd kunt op rekenen.

TOPMERK

GESCHIEDENIS:
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Adria bouwde haar
eerste caravan in 1965! In 1980 was het Europees
marktleider. 1985 was een belangrijk jaar want

Door de grote groei van het merk besliste Adria
een nieuwe fabriek te bouwen in de buurt van
Novo Mesto! In 2005 werd de nieuwe fabriek in
gebruik genomen waardoor de jaarlijkse productie kon worden opgevoerd tot 17000 stuks.

SPECIALITEIT: Waar de Adria camperbus sinds jaar en dag de referentie is, hebben ze
vooral ook in de markt van half-integraals met
hefbed een stevige reputatie opgebouwd.
adria
Straska Cesta 50
Novo Mesto
SLOVENIE
www.adria-mobil.com
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twin reeks
HERWERKTE INDELINGEN
9 VERSCHILLENDE MODELLEN
KEUZE UIT FIAT OF CITROËN
VERBLUFFENDE AFWERKING
ELEGANTE EN TIJDLOZE INTERIEURS
PANORAMISCH DAKRAAM BIJ SUPREME

twin AXESS

€

vanaf

40.995

btw incl.

twin PLUS

€

vanaf

43.495

btw incl.

twin SUPREME

€

12

vanaf

46.995

vanomobil

btw incl.

Revolutionair dubbelwandig
panoramisch venster
bij de Twin Supreme.

Nog steeds behoort de Adria TWIN tot
de absolute lieveling van de camperbuskopers in gans Europa, en dit is niet
toevallig! De TWIN wordt vooral geapprecieerd voor zijn degelijke constructie,
doordachte indelingen, mooie afwerking
en een eerlijke prijs.
De TWIN reeks blinkt uit door zijn vernieuwingen. Geniet van het eindeloze
ruimtegevoel dankzij het revolutionaire
panoramisch dak in de Supreme.
Door het ingenieuze design van de
badkamer, tover je deze met een pivoterende wand in no-time om tot een mooie
en makkelijk te onderhouden douche.

bezoek onze
gespecialiseerde website
over camperbusjes:

campervans.be
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CORAL

EXCLUSIEVE SKY LOUNGE
VOLLEDIG VLAKKE VLOER

BELGIUM EDITION
Ontwikkeld in
samenwerking met Adria
op maat van de Vanomobil klanten
(op alle Coral + Matrix
Axess & Plus modellen)

CORAL + matriX
AXESS

€

Vanaf

52.995

uw voordeel =

btw incl.

€ 4.295*

CORAL + matriX
plus

€

Vanaf

58.995

uw voordeel =

btw incl.

€ 7.956*

*gemiddeld, modelafhankelijk
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in slaapposi
vanomobil

De Coral motorhome
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met zijn
‟face to face zetels”.

ALLE GEWENSTE UITRUSTING
REEDS VOORZIEN
3 AFWERKINGSNIVEAUS,
TELKENS DE SCHERPSTE PRIJS
VERBLUFFENDE AFWERKING
GEZELLIG EN TIJDLOOS INTERIEUR

MATRIX

TOT 5 ZIT- EN SLAAPPLAATSEN
EXTRA HEFBED BOVEN ZITHOEK
3 AFWERKINGSNIVEAUS,
TELKENS DE SCHERPSTE PRIJS
DOORDACHTE V-SHAPE KEUKEN
VERBLUFFENDE AFWERKING
ALLE GEWENSTE UITRUSTING
REEDS VOORZIEN

marc

herremans

reist met
een Adria

Matrix

Sinds 2008
is Marc Herremans actief
als coach voor triatleten en andere topsporters.
Recent kocht hij een motorhome bij Vanomobil aan,
zodat hij deze topsporters optimaal kan begeleiden.
Tijd om hem eens aan de tand te voelen.
IS DIT JE EERSTE MOTORHOME?

Jazeker, het is mijn eerste nieuwe motorhome. In het verleden had ik een
tweedehandsmodel, maar het werd tijd voor een splinternieuwe die ik
zowel privé als professioneel kan gebruiken.

WAARVOOR GEBRUIK JE MEESTAL JE MOTORHOME?

In feite heb ik hem aangekocht om hem op verschillende vlakken in te zetten.
Ik ben oprichter van een coaching center, waarin ik verschillende jonge atleten
begeleid die meedraaien op topniveau. Het gebruik van mijn motorhome zal
dus vooral voor mijn veldritteam zijn, maar ook mijn BMX-team en triatleten
zullen er gebruik van maken. Zo kunnen zij zich voorbereiden en is er altijd
een ruimte voorzien, al is het maar om iets te drinken of het toilet te
gebruiken. Niet enkel op professioneel vlak zal ik gebruik maken van mijn
motorhome, graag zou ik ook samen met mijn gezin rondreizen.

WAAROM HEB JE VOOR DE ADRIA MATRIX GEKOZEN?

Mijn kennis van motorhomes is nihil. Nicolas (verkoopsadviseur Hoogstraten)
heeft zeer goed geluisterd naar mijn behoeften en vereisten. Hij stelde mij
verschillende vragen over hoe ik de motorhome zou gebruiken en stelde mij
dan voor de Adria Matrix aan te schaffen. Ik ben dus afgegaan op het zeer
goede advies van een professionele verkoper, volledig vertrouwd op zijn
kennis en daar heb ik nog geen seconde spijt van gehad.

GA JE ER ZELF GRAAG OP UIT MET DE CAMPER?

Ja! Op onze planning staat sowieso Zuid-Frankrijk, Noorwegen en Denemarken.
Deze bestemmingen zijn volgens mij ideaal om met de motorhome rond te
trekken, terwijl je geniet van de prachtige natuur rondom je.

WAAROM KOOS JE ERVOOR EEN MOTORHOME BIJ VANOMOBIL TE KOPEN?

Na mijn bezoek in de showroom in Hoogstraten was ik helemaal verkocht
aan de service van Vanomobil. Een groot voordeel bij Vanomobil is,
met zijn drie locaties in Vlaanderen, dat je altijd ergens snel geholpen kan
zijn. Zowel de service van Nicolas, tijdens het opdoen van informatie, als de
verkoop van de motorhome verliep zeer professioneel.
Via kennissen wist ik ook dat de dienst-na-verkoop bij Vanomobil
uitmuntend is en dat vind ik toch ook wel een zeer belangrijk puntje.

Verschil tuss
bezit een e en Matrix en Cora
xtra dubbe
l bed bovenl: de Matrix
de zithoek

Deze Adria modellen zijn slechts
een greep uit onze collectie
Alle modellen en info op:

www.vanomobil.be/Nl/adria
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30 jaar Vanomobil
is een mijlpaal die we
graag vieren samen
met onze klanten.
Als doorwinterde
kampeerfanaten
deden we dit op
18 en 19 mei in stijl
en trokken we er
samen op uit.
Onze bestemming?

Nadat iedereen mooi zijn persoonlijke
camper had neergepoot op onze tijdelijke
camping, was het tijd voor ontspanning.
In de namiddag zorgde ons mountainbike
team voor enkele uitdagende mountainbike
routes. Maar er waren ook leuke wegritten
met begeleiding van de Kanibaal uit Baal,
Sven Nys in persoon. Andere klanten opteerden voor een wandeltocht. De thuisblijvers
konden genieten van allerlei activiteiten op
het Avanco domein, karabijnschieten, pijl en
boog, hakbijlwerpen, paintball, schilderen
op doek, pottenbakken, barbecue demo,
hoogteparcour, etc… Om 18 uur was het tijd
voor een uitgebreide aperitief. Tijdens enkele
mini-concertjes van allround artiest en trouwe klant Wim Opbrouck kwam de sfeer er pas
echt in! Na het leuke verrassingsoptreden
was het tijd voor een uitgebreide barbecue.

De Brugse coverband Edje Ska en de
Pilchards zorgde voor een perfecte afsluiter
van deze fantastische dag! Na dit optreden
genoten sommigen nog van de
DJ set van DJ Sofie, terwijl anderen de
warmte en gezelligheid gingen opzoeken
van hun camper enkele meters verder.
’s Anderdaags trakteerde Vanomobil zijn
klanten nog op een uitgebreid ontbijt alvorens iedereen terug naar huis keerde.
Naast feesten, genieten en vertellen, zetten
de aanwezige kampeerders zich ook in voor
het goede doel. Het inschrijvingsgeld dat onze
klanten hadden gestort om aan dit evenement
deel te nemen, werd integraal geschonken aan
drie goeie doelen. Zo werd het mooie bedrag
van €9000 verdeeld over doelen die onze
medewerkers nauw aan het hart liggen:
• Make A Wish
• Vlaamse Parkinson Liga
• vzw Kinderkankerfonds

Ons eigen, origineel
kampeerterrein
te Aalbeke.

Meer sfeer op:
vanomobil.be

Véronique & Ignace
verwelkomen de klanten

SVEN NYS
fietste samen met de
Vanomobil klanten!
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WIM OPBROUCK verraste iedereen met een intiem optreden.

T
LTOCH
WANDE

"SPEE
retro maDscY" onze
otte

UR
AVONT
parcours

EN

WIM OPBROUCK
"picture time"
BBQ

optreden EDJE SKA
en de PILCHARDS

bedankt
dat je erbij
kon zijn !
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ürstner is voor de meeste camperliefhebbers geen onbekende.
Deze Duitse constructeur is gekend voor een heel degelijke
camper en voor zijn heel gezellige, praktische en ingenieuze
interieurs. Bürstner heeft ook een hele lange traditie van
integraal modellen met o.a. de reeksen Lyseo Time I en Ixeo I,
die sinds tientallen jaren een belangrijke rol spelen in dit segment!
BÜRSTNER, dé uitvinder van de half-integraal met paviljoenbed,
met het Ixeo gamma.

o
Daar vertrouw je

MERK:
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degelijk

Dit Europees topmerk
GESCHIEDENIS: In 1953
DESIGN
bouwt kwalitatief hoogstaande
bouwt Gerhardt Bürstner in de
INNOVATIEF
motorhomes tegen zeer competitieschrijnwerkerij van zijn vader zijn
gezellig
ve prijzen. De productie-eenheid ligt
eerste caravan. In 1958 wordt officiin Kehl (D), in het hart van Europa en op
eel het Bürstner merk boven het doopeen steenworp van Strassbourg (F) waar jaarvont gehouden. In 1986 stort Bürstner zich met
lijks een 5000-tal motorhomes van de band
dezelfde overgave op de motorhomewereld.
lopen. De Bürstner campers zijn de Europese
2008 is voor Bürstner en de hele Europese
motorhomes bij uitstek, de ideale mix tussen de
motorhomewereld een scharnierjaar wanneer
“grundlichkeit” van het noorden van Europa en
Bürstner de half-integraal met paviljoenbed uithet “design” uit het zuiden van Europa.
vindt. Een nieuw soort motorhome is geboren.
In 2012 bewijst Bürstner nogmaals haar innovatief karakter door de lancering van
de Brevio (camperbus met
camper-wandconstructie).

SPECIALITEIT: Bürstner

TOPMERK

FILOSOFIE:
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Bürstner staat voor kwaliteit en dat betekent dat men ook zo weinig
mogelijk afhankelijk wil zijn van derden. Dit
vertaalt zich in het feit dat ze alles zelf wensen te
produceren 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, waardoor veel
aandacht wordt gegeven aan het binnendesign.

is het typevoorbeeld van een
“generalist”, die binnen elk segment van de motorhome-markt een aantrekkelijk aanbod heeft. Maar
over de jaren heen hebben ze vooral veel succes
gekend met hun integraal campers en half-integraal motorhomes (met of zonder hefbed).
Bürstner GmbH
Weststraße 33
Kehl
Deutschland
www.buerstner.com

TOPMERK V
ANOMOBIL

va n o m o b
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€ 6.902

› kwaliteiten van de
Bovenop de vele
Lyseo Time T biedt de ANNIVERSARY
je volgende voordelen:
› Krachtige 140 pk Euro 6D motor

› Twinbedden achter van om en bij 2m lang
› Zithoek omvormbaar tot extra bed
› Net geen 7m lang

› 500 kg laadvermogen

› Handige badkamer met aparte

douche dankzij pivoterende wand

› talrijke dakluiken en de grote skyroof

› Grote fietsengarage met dubbele toegang
›

10 jaar waterdichtheidsgarantie

› Alle opties reeds inbegrepen: luifel,

remifront, multimedia met achteruitrijcamera, extra kofferdeur, XXL inkomdeur,
…

699 cm

vanomobil

295 cm
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=4

= 2/3

Voor ons 30-jarig bestaan hebben we samen met Bürstner dé ideale kwaliteitscamper voor
twee ontwikkeld! Net geen 7m lang dus lekker handig voor iedere bestemming! Extra voordeel
van deze afmeting is het meer dan 500kg nuttig laadvermogen, op rijbewijs B! Zelfs al is zijn
prijs lekker aantrekkelijk, toch bezit hij alle nodige uitrusting. In iedere Bürstner geniet je van
Comfort met een grote ‘C’, ook in onze “Anniversary reeks” met o.a. koud schuimmatrassen
met 5 comfort zones, een XXL inkomdeur met dubbele vergrendeling, ééngreepssloten aan de
twee kofferdeuren, praktische badkamer met pivoterende wand voor douchecabine, krachtige
6000Kw gasverwarming die ook werkt al rijdend dankzij een speciale veiligheidsontspanner,
kwalitatief ‘Bari Pure’ interieurstof uit de Mercedes reeks, ruime keuken met 3-pits vuur en
diepe en brede lades, leuke hoge koelkast, enz…
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fb
exclusie

"futura"

esec tor en
e motorhom
d
in
g
n
ri
a
n v an
Met onze erv
ar d e w e n s e
a
n
r
o
o
d
n
tner
tere
en met Bürs
met een luis
m
a
s
ij
w
n
n , h e bb e
sief
onze klante
en exclu
E
.
ld
te
s
e
g
e vele
men
koren met d
"FUTURA" s a
e
b
l
za
t
h
ic
ie je well
ing.
model d
ec te afwerk
rf
e
p
jn
zi
n
opties e

exclusieve
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€

vanaf

65.990

uw voordeel =

btw incl.

€ 9.898

Bovenop de vele kwaliteiten van
de Lyseo TD 690 G biedt de
FUTURA je volgende voordelen:
› krachtige 140pk motor
› Tabakskleurig Havana

echt Lederen interieur

› Volautomatisch Sat installatie
› 100% WINTERVAST

› onder 7m = rijbewijs b

› Multimedia station met

Bluetooth kit & camera

› verkrijgbaar met of zonder paviljoenbed
› Thermofloor: extra opbergruimte

IN DUBBELE VERWARMDE VLOER
…

699 cm
295 cm

=4

Perfecte afwerking
met standaard
lederen interieur.

=4

ook
verkrijgbaar
met nieuwe
fiat automaat
9 versnellingen
De motorhomes van de toekomst,
die kan je vandaag al kopen bij Vanomobil!
Met de FUTURA brengen we je een onwaarschijnlijk aanbod.
Het succesmodel van Bürstner, de Lyseo TD 690 G
gecombineerd met alle nodige opties!
Dankzij onze intense samenwerking met Bürstner en
onze grote aankoopkracht bieden we je deze 140pk
sterke Duitse 4p halfintergraal met dubbele bodem
en lederen interieur aan voor €65.990!
Ruimtewond
er:
Kom hem snel bekijken want we hebben slechts een
in de dubbele
beperkt volume aan deze prijs!

extra opbergru
verwarmde vloimte
er.

Bekijk alle

VOORDELEN
surf naar:

exclusives.
vanomobil.be/nl
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ruimtewonder
achterlyseo td met
zithoek
DUBBELE ZITHOEK

2 VARIATIES: DWARS BED OF
CENTRAAL BED ACHTER
OPTIONEEL:
2P. PAVILJOENBED VOORAAN
THERMOFLOOR: DUBBELE
VERWARMDE BODEM
VRIJE BINNENHOOGTE 2,05M
100% VLAKKE VLOER
5 ZONES KOUDSCHUIMMATRAS

lyseo
td 744 & TD 745

€

vanaf

62.900

btw incl.

2 revolutionaire
indelingen met

vanomobil

zithoek achteraan.
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Lyseo td 744 | 749x299cm |

=4

= 2/4

Lyseo td 745 | 765x299cm |

=4

= 2/4

Ruimtewond
er:
in de dubbele extra opbergruimte
verwarmde vlo
er.

new 2020
lyseo m harmony
MERCEDES SPRINTER CHASSIS
ALLE MODERNE RIJHULPSYSTEMEN
ZEER VOLLEDIGE
STANDAARDUITRUSTING
GRIJS TENORITE CABINE STANDAARD
ZIJWIND- EN NOODSTOPASSISTENT
VOLLEDIGE VLAKKE VLOER
INGENIEUZE BADKAMER MET
PIVOTERENDE WAND
SLECHTS 6,99M LANG

€

Lyseo m harmony t660 | 699x299cm |

=4

= 2/4

Lyseo m harmony t690 | 699x299cm |

=4

= 2/3

vanaf

73.590

btw incl.
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ixeo i
VERBLUFFEND BUITENDESIGN
BAANBREKENDE BOUWTECHNIEK
DOORDACHTE EN GEZELLIGE
INTERIEURS
DUBBELE VERWARMDE BODEM EN
VOLLEDIG VLAKKE VLOER
VEILIGHEID BOVEN ALLES: ESP, ABS,
ASR EN TRACTIONPLUS STANDAARD
3 VERSCHILLENDE BUITENKLEUREN

€

vanaf

77.120

btw incl.

De nieuwe Ixeo I
een motorhome ‟parel”

vanomobil

in onze toonzaal.
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Deze Bürstner modellen
zijn slechts een greep uit
onze collectie
Alle modellen en info op:

www.vanomobil.be/
Nl/burstner
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INTERVIEW

SVEN NYS

Het is al een tijdje bekend:
Sven houdt van Vanomobil en wij van Sven!
Hoogtepunt dit jaar was zijn aanwezigheid op Camping
Vanomobil, met z’n fiets én nieuwe motorhome.
Een uitgelezen moment voor een interview dus.
SVEN, SINDS KORT HEB JE EEN NIEUWE
MOTORHOME, DE BÜRSTNER IXEO 727. WAT
IS HET GROTE VERSCHIL MET JE VORIGE?
Het grootste verschil is echt het ruimtegevoel. De afsluitbare achterkant geeft ons
veel meer privacy. Thibau (de veldrijdende
zoon van Sven nvdr) vindt de scheiding
tussen douche en toilet heel belangrijk, het
geeft hem ook de ruimte die hij nodig heeft
na een wedstrijd. Door de grootte van de

zorgen dat we écht een motorhome op maat
hebben, een enorme troef!

ER STAAN DUS AL HEEL WAT KILOMETERS
OP DE TELLER?
Inderdaad, Vlaanderen heeft voor mij al geen
geheimen meer. Ik denk dat we al elke straat
in ieder dorp hebben ontdekt door de cross
(lacht). Naast de cross trekken we ook vaak
naar Nederland: dichtbij en toch zo mooi.

‟Dankzij het professionele advies,
zijn we opnieuw voor een Bürstner gegaan.”
motorhome, hoeven we minder na te denken
over wat we meenemen. Ik ben al enige tijd
in bezit van mijn rijbewijs C1.
Een absolute meerwaarde in feite, omdat je
zo veel meer naar gewicht kan meenemen,
wat zeer belangrijk is voor mij.

De laatste uitstap was richting Texel, een
absolute aanrader. Perfect voor een weekend, uiterst charmant en ideaal om te fietsen!

WAAROM KIES JE OPNIEUW VOOR
BÜRSTNER?

Camping Vanomobil was een fantastische
ervaring! Véronique & Ignace (beide zaakvoerders nvdr), maar ook hun gepassioneerde team dompelden ons volledig onder in de
wereld van Vanomobil. Het plaatje klopte:
De zon, barbecue erbij, een streepje muziek
maar vooral een echt familiegevoel.
De sfeer was uitmuntend!

Door onze goeie ervaringen met de vorige
motorhome, maar zeker ook door het professioneel advies van Ignace, de zaakvoerder
van Vanomobil. Hij en zijn team weten perfect
wat bij onze manier van leven en reizen past.
De vele indelingsmogelijkheden van Bürstner
26

JIJ WAS AANWEZIG OP HET 30-JARIG
BESTAAN VAN VANOMOBIL. WAT VOND JE
VAN DE FESTIVITEITEN?

Thibau en Sven Nys
on the road met hun
Bürstner tijdens het
TV programma
"DNA Nys".

HOE BELEEFDE JE DE FIETSTOCHT TIJDENS
CAMPING VANOMOBIL?
Tijdens de fietstocht luisterde ik naar de
verhalen van de klanten. Het was interessant te zien hoe iedereen zijn motorhome
anders gebruikt en beleeft. Zo sprak ik met
een koppel dat al meer dan 20 jaar klant
is bij Vanomobil. Zij kochten hun eerste
motorhome nog bij de vader van Véronique,
fantastisch toch?

JE MOTORHOME IS VOLLEDIG BESTICKERD,
HOE BEVALT DAT?
Het valt wel op ook hé, zo’n gepimpte motorhome van Vanomobil! Het zorgt er voor dat
we geregeld aangesproken worden: zo gaan
de gesprekken nu niet meer alleen over de
koers, maar ook over de motorhome.
Je voelt dat mensen nieuwsgierig zijn naar de
binnenkant en de manier van reizen. Ik kan
ze geen ongelijk geven:
de vrijheid van een motorhome moet je
beleven!

WELKE WEGEN WIL JE NOG TROTSEREN IN
HET KOMENDE SEIZOEN?
We zouden heel graag richting Oostenrijk
trekken met het gezin. Een fietsvakantie
in de bergen, ontspannen terwijl we onze
passie blijven beoefenen. En zeg nu zelf, een
Oostenrijkse berg is eens iets anders dan
Vlaamse Velden (lacht).
Dan wensen we je komend seizoen alvast
een hele fijne fietsvakantie toe! We kijken
al uit naar een postkaartje vanuit de bergen. Bedankt voor je tijd.

B R IE
U
R
/
L

K //

T 		
N
A
KL N

MO
VANO

Sven sloeg
babbeltje me tijdens Camping Va
no
t andere moto
rhome liefmheobbil een
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‟30 jaar Vanomobil, een
fantastische ervaring die ik
mocht delen met honderden
Vanomobil klanten tijdens Camping
Vanomobil.”
CAMPING VANOMOBIL
meer sfeer op pagina 16-17

Sven koos voor de Bürstner / Ixeo I / 727G
Motor: Fiat Multijet 150pk Rijbewijs C1
Indeling: zithoek Face/Face + twinbedden achter
interieur: Malaga Star

727G | 749x296cm |

€

vanaf
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=4

77.120

btw incl.

Kom je d
zwaai daneze Bürstner Ixeo t
eg
even naar
Sven aanen,
boord.

S ven's
nieuw
e B ü rs
I xeo i
t ne r
727G,
belet t
Vanom
erd in
obil st
ijl.

27

Vanomobil, met een
voor de mountainbike.
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VANOMOBIL SPONSOR:

MOUNTAINBIKE
Al meer dan 10 jaar is Vanomobil trotse
hoofdsponsor van een heus mountainbike team.
Wat ooit startte met 8 renners, is intussen uitgegroeid tot het grootste MTB-team van ons land.
Meer dan 30 renners vertegenwoordigen de
Vanomobil-kleuren week na week in zowat alle
categorieën, zowel bij de jeugd als bij de elite.
En niet zonder succes want wekelijks staan er één
of meerdere renners te blinken op het hoofdpodium.
Dit alles wordt in goede banen geleid door
Lydia Poppe en Raf Polfliet. Zij leiden het team op
vrijwillige basis, met hart en ziel. Elk jaar opnieuw
zorgen zij ervoor dat de rekensommetjes kloppen,
samen met trouwe en nieuwe sponsors. Sponsors
die ervoor zorgen dat de renners hun sport in de
beste omstandigheden kunnen beoefenen.

Fietsendragers voor in de garage

Thule VeloSlide

Gebruiksvriendelijke fietsendrager
voor uw RV-garageruimte

Maar rekensommetjes en podiums staan niet
centraal voor Raf en Lydia, veel belangrijker is het
familiale karakter van de ploeg. Elk weekend opnieuw
brengen ze het team samen rond de prachtige
Vanomobil-camper. Door de mooie, opvallende
bestickering springt de camper in het oog en weet
iedereen meteen waar ze het team kunnen vinden.

Gebruiksinstructies

De ploeg is voortdurend op zoek naar nieuw talent.
Jonge, gemotiveerde renners die willen proeven van
de mountainbike sport of uiteraard ook iets oudere
renners, die net dat stapje extra willen zetten.

BEN JIJ IEMAND DIE DE KLEUREN
VAN VANOMOBIL WIL VERDEDIGEN?
Of heb je interesse om het team te steunen als sponsor? Aarzel dan niet om contact op te nemen met
Lydia en Raf op
info@vanomobilcycling.eu of neem een kijkje op de
website www.mtb-vanomobilcycling.eu.
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Handig systeem
De fietsendrager schuift
1.5 meter uit het voertuig

Handgreep
Uniek en gepatenteerd
bedieningssysteem met
slechts 1 hand

Plaatsbesparend
De drager kan zijdelings
verschoven of volledig
afgenomen worden

Positie fiets
De ideale positie van de
fiets kan zonder gereedschap geoptimaliseerd
worden

Contacteer ons via:
infoRV@thule.com

Bring your life
thule.com
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eze Franse constructeur heeft een heel sterk aanbod
in halfintegraals en biedt naast een kwalitatieve
camper ook vooruitstrevende en trendsettende binnen- en
buitendesigns aan! Ze hebben ook een aanbod in camperbusjes
en sinds enkele jaren een mooie integraal Exaltis genaamd.

o
Daar vertrouw je
MERK: Chausson is één van de

p.

no-nonsense
VERNIEUWEND
PRIJS/KWALITEIT
indelingen

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 wijngaarden
van de Rhônevallei. Ieder jaar lopen ongeveer
5000 motorhomes van de band van één van
de grootste productiesites van motorhomes in
Europa (zo groot als 33 voetbalvelden).

FILOSOFIE:

Chausson wenst niet de
goedkoopste motorhome 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 revolutionaire ideeën en modellen voor de dag. Denken
we maar aan de ingenieuze Sweet in 2013, de
Welcome 620 en 630 in 2017 en de revolutionaire
Travelline vorig jaar.

maar vele jaren later dat het zich
richtte op de bouw van omgebouwde bestelwagens. Hun eerste model
werd gepresenteerd op het "Salon de
l’Automobile" te Parijs in 1980. In 1984 bouwen 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 is een "generalist", dwz heeft elk type camper in zijn gamma,
maar heeft over de jaren heen een grote expertise opgebouwd in de bouw van half-integraal
modellen met of zonder hefbed.

TOPMERK

GESCHIEDENIS: Chausson werd opge-

30

richt in 1903 en specialiseerde zich in de bouw
van radiatoren en tanks, om later te evolueren naar de constructie van autobussen en
voertuigen met speciale carrosserieën. Het is

Camping-cars Chausson
Avenue de Rochebonne
Tournon Sur Rhone Cedex
FRANCE
www.chausson-motorhomes.com
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PACKVOORDELEN
surf naar:

exclusives.
vanomobil.be/nl
Alle Anniversary modellen
zijn standaard uitgerust met:
627 GA

699 cm
289 cm

640

696 cm
289 cm

758

699 cm
289 cm

708

706 cm
289 cm

7 jaar
garantie op
waterdichtheid
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Verwarming
tijdens het rijden
te gebruiken

Opbergruimte over
volledige breedte
van de camper

= 4/5

= 4/5

=4

Het hoogste
isolatieniveau
op de markt

AES koelkast
(zoekt zelf
energiebron)

Toiletruimte:
dubbele ventilatie
(dakluik en raam)

Tafel verstelbaar
en elektrische hoogte-instelling

Opbergruimte over
volledige breedte
van de camper

= 3/5

Slaapbanken
veranderen snel in
comfortabele zetels

=4

Meerdere
opslagruimten

Grote badkamer
met aparte
douche

=4

= 3/5

= 3/5

Opbergruimte over
volledige breedte
van de camper

In hoogte te verstellen Gemakkelijke
bed boven garage, flexi- opstelling voor
bele garage (+/- 30cm) babyzitje

AES koelkast
(zoekt zelf
energiebron)

Slaapbanken
veranderen snel in
comfortabele zetels

In hoogte te verstellen Gemakkelijke
bed boven garage, flexi- opstelling voor
bele garage (+/- 30cm) babyzitje

AES koelkast
(zoekt zelf
energiebron)

Bescherming
Openslaand
met een
panoramisch
dakraam in cabine polyester laag

Nieuwe
motorisatie
Euro 6d

Dynamische
controle van de
wegligging

Verlichting
LED spots

› Krachtige Ford 170pk motor
› Automatische versnellingen
› Licht en regensensor
› Verwarmde voorruit
› Stuurcabine in metaalkleur

Millenium Grijs

› Multimedia systeem FM/DAB

met stuurbediening en
9 inch touchscreen
› Achteruitrijdcamera
› Mistlichten vooraan
› Isolatieschermen
stuurcabine Remis
› XXL inkomdeur met dubbele
vergrendeling
› Muggendeur inkomdeur
› Buitendouche
› Ventilator boven
bed achter (niet 640)
› Luxe matras
› 7 jaar waterdichtheidsgarantie
› Barbecue aansluiting
› TV Steun
› ...

+ PA€C12K.830
t.w.v.

"anniversary"
4 exclusieve

vanomobil edities

standaard

compacte
voertuigen
+/-7M

ford 170pk
automaat

627 ga
90CM TWIN BEDDEN +
KING-SIZE EXTENSIE
GARAGE (ELEKTRICITEIT + VERWARMING)

Vier indelingen rond de 7m, steeds voldoende laadvermogen op 3,5T
en dus perfect te besturen met rijbewijs B! Daarenboven betekent een
compacte lengte = overal welkom. Onze vier modellen bedienen alle denkbare
wensen in indelingen. De 627 biedt je Twinbedden van telkens 90cm breed en
bijna 2m lang bovenop een reusachtige fietsengarage. Verkies je eerder een
centraal bed, dan kan je terecht in onze 708 en 758 die je een in hoogte
regelbaar bed aanbiedt van maar liefst 160cm breed!
Is leefruimte voor jou primordiaal? Aarzel
dan niet en kies voor de 640. Een paviljoenbed van 160cm breed, een maxi badkamer en
dressing met echo bovenop de fietsengarage.

5DE ZITPLAATS OPTIONEEL

€

vanaf

56.490

btw incl.

640
HEFBED 160CM
GROTE DRESSING OP GARAGE
XL DEUR 60CM
DUBBELE VERGRENDELING

€

vanaf

56.490

btw incl.

758
627GA

breed
en 90cm

dd
Twinbe

XL BED 160CM IN HOOGTE REGELBAAR
VOLLEDIGE AFSLUITBARE
DOUCHE/BADKAMER
5DE ZITPLAATS OPTIONEEL

€

vanaf

56.490

btw incl.

708
PAVILJOENBED: 160 cm

640

FACE TO FACE SALON
XL BED 160CM IN HOOGTE REGELBAAR
GARAGE (ELEKTRICITEIT + VERWARMING)

€

vanaf

56.990

vanomobil

btw incl.
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de maxi-salon
specialist

Vanomobil
are
luxueuze, betaalb
motorhome met
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520

€

vanaf

49.290

520 | 596x288cm |

=4

=4

630
btw incl.

€

vanaf

630 | 696x289cm |

vanomobil

‟Chausson
noemen we de
kampioen van
de maxisalon.”
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52.990

Chausson heeft in heel Europa een ongekend succes met zijn breed aanbod Maxi-zithoeken
met paviljoenbed. Je kunt kiezen uit 5 verschillende varianten, waarbij de 640 (160CM pavilloenbed)
en 630 (Twee individuele 1p paviljoenbedden) de meest succesvolle zijn
en de 720 (familie-indeling met extra stapelbedjes achter) de meest originele!

=4

=4

btw incl.

640

€

vanaf

51.290

640 | 696x289cm |

=4

=4

650
btw incl.

€

vanaf

50.290

650 |636x289cm |

=4

=4

720
btw incl.

€

vanaf

52.790

720 | 716x289cm |

=5

btw incl.

=5

Deze Chausson modellen zijn slechts een
greep uit onze collectie
Alle modellen en info op:

www.vanomobil.be/Nl/chausson
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REIST SAMEN MET:
echtgenote Marijke en Ziva,
hun Golden Retriever
MOTORHOME:
Integraal model

Groetjes,: Ziva en Ronny
Marijke
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Om de winterse eentonigheid te doorbreken trokken we dit jaar met
de motorhome richting Zuid-Spanje. Een 1995 kilometer lange roadtrip bracht ons
langs feeërieke landschappen en prachtige dorpjes. Zo reden we door Frankrijk met haltes in de Bourgogne, Auvergne en Languedoc-Roussillon om daarna via de Catalaanse
Pyreneeën de Spaanse kustlijn te bereiken. Daar reisden we verder via de Costa Brava
richting het zuiden om uiteindelijk te eindigen aan de Costa Blanca in het mooie en
warme Calpe, gelegen op een boogscheut van Benidorm. Een verslag van ons avontuur.
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HET GAAT OM DE REIS…

TOLVRIJ CRUISEN

“Het gaat niet om de bestemming, maar om
de reis ernaartoe”. Een wijsheid van Boeddha
die we voor deze roadtrip ter harte namen
en zo op de mooiste plekjes terechtkwamen
met de motorhome. Hoe we dit aanpakten?
Door op de heenreis zo veel mogelijk de
snelwegen te vermijden en de rijtijden

De A75 is een spectaculaire snelweg - tolvrij
tot het Viaduc de Millau - die dwars door de
bergen van het Centraal Massief loopt: van
Clermont-Ferrand richting de Middellandse
Zee. Onderweg passeerden we verschillende
bruggen en tunnels. De vele steile beklimmingen en afdalingen boden prachtige

‟Het gaat niet om de bestemming,
maar om de reis ernaartoe” - Boeddha
vooral te beperken tot de voormiddag.
Zo genoten we volop van de streek rondom
de gekozen overnachtingsplaatsen. Enkel de
eerste reisdag maakten we een uitzondering
op bovenstaande wijsheid en maalden we wat meer kilometers
(540 in totaal) om
zowat halfweg
Frankrijk te arriveren
tegen de avond. Onze
doelstelling voor onze
eerste nacht? Deze doorbrengen bij Maison Cavato:
gekend van het forum “De
Belgische Motorhome Vrienden”.
Deze B&B wordt gerund door een
Belgisch echtpaar dat met plezier
vrienden en vrienden van vrienden
met campers ontvangt. Ook Vanomobil
vrienden zijn meer dan welkom. Een ideale
eerste stopplaats na een lange rit in het
binnenland. Wie dit wenst, wordt verwend
met een stevig huisgemaakt avondmaal
samen met de eigenaars.
Na de vriendelijke ontvangt bij Maison
Cavato reden we verder richting Auvergne
(171 km) en dit bewust zonder snelwegen
te kiezen om zo volop de streek te aanschouwen. We besloten om de nacht door
te brengen op de rustige camperplaats
aan het meer van Aubusson. Ondertussen
brachten we ook een bezoek aan Thiers: de
Franse hoofdstad van de artisanale messenindustrie. Na een kalme nacht daalden
we de volgende dag af naar Courpière om
te genieten van een lekkere Franse Bistro
pur sang “La cave à Juliette” waar alles nog
huisgemaakt is. Kort na een heerlijke maaltijd, reden we nog iets verder (88 km) naar
Massiac “Village-Etape” waar een gratis
camperplaats ons opwachtte: een ideaal
gelegen locatie vlak naast de A75. ’s Zomers
sta je hier onverhard aan de rivier en in de
winter op de verharde camperplaats recht
tegenover de rivier naast de sportzaal.

uitzichten. Het hoogtepunt? Het Viaduc de
Millau. Deze weg is zo bijzonder dat Michelin
er zelfs een speciale Groene Gids aan wijdde.
De volgende dag leidde onze roadtrip ons
naar Séte (278 km) in de regio LanguedocRoussillon aan de Middellandse Zee waar we
aangenaam verrast werden door de mooi
gelegen camperplaats “Les 3 Digues”. Hier
geniet je volop van het zonnige strand vlakbij.
Gezien we als missie hadden om zo vaak
mogelijk de snelwegen te vermijden en
hierdoor ook de drukke ring rond Barcelona,
besloten we om via de Catalaanse
Pyreneeën Spanje binnen te rijden en te
overnachten op de gratis camperplaats in
La Seu d’Urgell (294 km).

‟Sant Jordi d’Alfama, de
mooiste camperplaats.”
PRACHTIGE PYRENEEËN

Het Regionaal Natuurpark van de Catalaanse
Pyreneeën groepeert drie gebieden op een
oppervlakte van 138.000 hectare en een
hoogte tussen 300 en 3.000 meter: Capcir,
Cerdagne en Conﬂent. De uitgestrekte vlakten, de bijzondere ﬂora, een record aantal
zonuren, de aanwezigheid van het beroemde
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De volgende ochtend zetten we de afdaling
verder met als doel: de Spaanse kust (213
km). Daar vonden we de mooiste camperplaats van deze trip. In Sant Jordi d’Alfama
kunnen we opnieuw gratis overnachten:
omringd door kleine mooie stranden bovenop de kustrotsen en volop genietend van een
mooie zonsondergang. Een verborgen parel…

COSTA ESPAÑOLA
Vanaf hier besloten we de kustlijn verder te
volgen tot ons einddoel en te genieten van
wat de Spaanse kustlijn ons te bieden had.
We lieten ons verder leiden en kwamen uit in
Amposta (39km) op de gratis camperplaats
“Casa de Fusta” in het natuurgebied “Delta
de l'Erbe”. De Ebro Delta is een belangrijk
natuurgebied in Spanje en het grootste
deltagebied van Catalonië. Het nationaal
natuurpark Delta de L’Ebre is 320 vierkante
meter groot en bestaat uit moeraslanden,
rijstvelden, vele kanalen en de rivier de Ebro.
Langs de kust vind je mooie zandstranden.
Het park vormt een paradijs voor vogelliefhebbers: meer dan 300 verschillende vogelsoorten verblijven vast of tijdelijk (trekvogels) in het deltagebied. Hoe je het prachtige
gebied verkent, beslis je zelf: te voet, met de
ﬁets, te paard of via een bootexcursie.

‟Het Ebro Delta natuurgebied: je spot er meer
dan 300 verschillende soorten vogels.”
Canigou bergmassief en de bekende vallei
van Eyne zullen zeker in de smaak vallen bij
de liefhebbers van natuur en buitenactiviteiten! Niet ver van het winkelparadijs Andorra
- aan de voet van de Pyreneeën - ligt de
voormalige bisschop-stad La Seu d’Urgell,
in een typische Pyrenese vallei: Segre. Een
plek met beboste bergen, weilanden, talrijke bronnen en hoge bergtoppen, volledig
omringd door de belangrijkste skigebieden
op de zuidelijke hellingen van de Pyreneeën
met meer dan 120 km aan paden. La Seu
d’Urgell is ook gekend omwille van haar
Olympisch park voor kajakkers en rafters dat
zeker ook een bezoekje waard is.

Na nog een tussenstop in Nules op de
gratis camperplaats naast het restaurant
L’Alqueria (138km) kwamen we aan op onze
eindbestemming in Calpe (194 km). We kozen
“Camperpark Sol De Calpe Austral” als onze
verblijfplaats en wilden van hieruit de streek
verkennen om te genieten van het aangename weer en al het lekkers dat Calpe te
bieden heeft.
Onze roadtrip bracht ons langs prachtige
stranden, uitgestrekte natuurgebieden en
meer. Op elke camperplaats werden we hartelijk ontvangen en genoten we volop.
Een geslaagde trip met de motorhome!
- Ronny Debaere 37
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REGELS

zou de politie bekeuringen kunnen uitschrijven maar in de praktijk gebeurt dat op veel
plaatsen niet of met mondjesmaat. Toch mag
het wild of vrij kamperen niet en is het met
een motorhome overnachten op een plaats
waar dat niet is toegestaan strafbaar.

Spanje is een prachtig land om met een motorhome op
vakantie te gaan. De verscheidenheid van natuur en
landschappen, de vele goede wegen en mooie locaties
om een motorhome te “parkeren”. Net zoals in andere
Europese landen zijn er ook speciale gedrags- en
verkeersregels die gelden voor motorhomes. Waar mag
je overnachten en waar niet, de snelheden op de wegen,
hoe moeten passagiers in een motorhome zitten etc.

PARKEREN

VOOR
DE MOTORHOME IN SPANJE

OVERNACHTEN
Het leuke van een motorhome is dat deze in
principe overal geparkeerd kan worden om
dan daar ook te slapen, maar helaas mag je in
Spanje niet overal overnachten en is het vrij
kamperen (acampada libre) niet toegestaan.
Overnachten dien je met een motorhome te
doen op speciale motorhomeparkeerplaatsen of op campings waarbij beide mogelijkheden vaak speciale voorzieningen hebben
38

voor motorhomes. In de theorie houdt dit
dus in dat je nergens met je camper mag
overnachten behalve op die plaatsen waar
duidelijk aangegeven staat dat dit is toegestaan. In de praktijk gebeurt echter iets
geheel anders en staan er overal wel motorhomes “geparkeerd” waar ook de inzittenden
vaak slapen. Dat kan midden in de natuur zijn
maar ook mooi langs de kust of in de bergen.
Er wordt weliswaar op gecontroleerd en ook

Een motorhome mag overal geparkeerd worden, net zoals een normale auto, bestelbus
of vrachtwagen, mits de parkeerplaatsen
daarvoor geschikt zijn of er duidelijk staat
aangegeven dat grotere voertuigen ergens
niet mogen parkeren. Men mag in een geparkeerde motorhome: gewoon zitten, eten,
drinken en koken. Wat echter niet mag – en
iets wat Spanjaarden veel doen – is tafels en
stoelen buiten zetten, zonneschermen opendoen en dus eigenlijk bij een parkeerplaats
gaan kamperen of picknicken. Dat is verboden en kan bekeurd worden.
LET OP: Net zoals het wild of vrij kamperen
en het parkeren en wat men wel of niet
mag en kan doen is echter in Spanje in elke
autonome deelstaat of regio weer anders.
Dat houdt dus in dat iets wat in Catalonië
wel mag, in de Comunidad Valenciana of
Andalusië weer niet mag.

PASSAGIERS
De rijder en bijrijder, alle inzittenden en ook
huisdieren dienen de autogordel te dragen.
Alle moderne motorhomes hebben op de
banken autogordels waar volwassenen en
kinderen in vast moeten zitten. Kinderen die
groter zijn dan 1,35m, mogen ook voorin zitten en mogen een gewone veiligheidsgordel
gebruiken. In Spanje wordt echter wel geadviseerd om kinderen van 1,35m tot ongeveer
1,50m in een goedgekeurd, passend kinderzitje of passende zittingverhoger te vervoeren. Het is tijdens het rijden niet toegestaan
om door de motorhome te lopen of aanwezig
te zijn zonder dat men vast zit door middel
van de autogordel.

Ook huisdieren zoals honden en katten
moeten of vast zitten met een speciale
hondengordel of moeten in een bench of
reiskennel zitten zodat deze niet door de
motorhome geslingerd kunnen worden bij
een ongeval. Net als personen mogen huisdieren ook niet door de motorhome lopen
wanneer deze rijdt!

RIJBEWIJS
Motorhomes tot 3.500kg, waarvan de lengte
niet meer dan 12 meter en de breedte niet
meer dan 2,55 meter is en maximaal negen
personen (inclusief bestuurder) kan vervoeren, mogen bestuurd worden door personen
die een gewoon B rijbewijs hebben.

Voor motorhomes met een gewicht tussen
de 3.500 en 7.500kg dient men een C1 rijbewijs te hebben en voor motorhomes die
meer wegen dan 7.500kg moet men in het
bezit zijn van een C rijbewijs.

SNELHEDEN
In Spanje worden motorhomes tot 3.500kg
gezien als “vehículos especiales de categoría
M1” ofwel categorie M1 voertuigen waarop
buiten de bebouwde kom andere snelheden
van toepassing zijn dan normale voertuigen.
Zo mogen motorhomes op autowegen en
snelwegen niet sneller gaan dan 120km/h en
op normale/regionale grote wegen 90km/h.
Op andere wegen mogen motorhomes niet
sneller gaan dan 80km/h. Op geen enkele
snelweg mag een motorhome boven de
3,5T sneller dan 90km/h gaan. Op gewone wegen 80km/h. Op wegen binnen de
bebouwde kom gelden dezelfde regels als
die van de normale voertuigen.

SPECIALE SERVICE STATIONS
Onder een speciaal service station wordt
verstaan tankstations waar speciale voorzieningen zijn voor motorhomes. Hieronder
bevinden zich loosplaatsen voor de toiletten
en gebruikt water, watervoorziening en
eventuele technische hulp. Deze zijn aangegeven met speciale borden waarop een
camper staat getekend.

ACHTEROP EN AANHANG
Veel motorhomerijders nemen fietsen,
scooters en zelfs extra auto’s mee die
geplaatst worden op een fietsenrek achterop de motorhome of op aanhangwagens. Dit
is ook in Spanje toegestaan mits de fietsenrekken aan alle technische eisen voldoen.
De fietsenrekken mogen niet meer dan 10%
tot 15% van de totale lengte van de motorhome uitsteken. Alles wat achterop het fietsenrek staat moet worden gemarkeerd met
een reflecterend aluminium of plastic bord
van 50 x 50cm dat wit is met 3 rode diagonale
strepen. Auto’s, scooters of motoren mogen
achter de camper op een aanhangwagen
staan als deze aan alle technische eisen voldoet. Wat verboden is, is het meeslepen van
een auto die met de banden op de weg staat.

VERPLICHT MEENEMEN
✔ Motorhomes met buitenlands kenteken
moeten wettelijk gezien 1 gevarendriehoek
mee hebben maar het wordt aangeraden 2
gevarendriehoeken mee te nemen. Bij pech
is het veiliger om voor en achter de motorhome een signaal te plaatsen.
✔ De bestuurder en passagiers dienen veiligheidshesjes die geel of oranje gekleurd zijn
te dragen als men bij pech uit de motorhome
dient te stappen. In de motorhome moeten er
genoeg hesjes zijn voor alle passagiers.
✔ Een motorhome dient verplicht een
reservewiel of bandenkit bij zich te hebben.
Daarnaast moet men ook de juiste uitrusting
meedragen om een band te verwisselen.
Het wordt echter altijd aangeraden om een
sleepdienst (grúa) te bellen want wettelijk
gezien mag men op de Spaanse wegen geen
banden verwisselen en dient dat buiten de
wegen te gebeuren.
✔ Het is niet verplicht om reservelampen
mee te nemen, iets wat vroeger wel verplicht
was. Ook een verbanddoos en brandblusser
zijn niet verplicht maar sowieso is het veiliger om deze toch bij zich te hebben.

39

Bezochte
camperplaatsen

FRANKRIJK:

CP Maison Cavato
LIEU-DIT LA CREUZOTTE
58110 ALLUY

Aire de camping-car
Lac d’Aubusson
ROUTE DU LAC D’AUBUSSON
63120 AUBUSSON

IK GA OP ROADTRIP
NAAR HET ZUIDEN
EN NEEM MEE...

Kampeerproducten
I N TH E

PIRCE
TU

michelin
campeerplaatsen
in spanje

westfield
kampeerstoel

geniet van een
welverdiende rust.

mis geen enkel
motorhome plaatsje
onderweg.

.

peritief..

als a
Sangria
cadac
gasbbq

’s Avonds wor
na een lange dastjeg s grillen
reizen.

City Chef 40

brunne
bbq servies

laat het smaken
met dit BBQservies.
Ontdek meer
in onze shops.

Aire de camping-car
Massiac
RUE JACQUES CHABAN DELMAS
15500 MASSIAC

Aire de camping-car
Les 3 Digues
ROUTE D’AGDE (N112)
34200, SÉTE

tip

Voorzie je camper van een gasaansluiting aan de luifelkant.
Zo hoef je geen extra gasfles mee te sleuren voor je gasBBQ.

thule sun blocker G2

SPANJE:

Geniet van een schaduwplekje
bij je motorhome.

Parking Doctor Peiro
Punto Sosta

AVINGUDA DEL CAMI RAL DE CERDANYA
2500 LA SEU D’URGELL

CP Castillo Sant Jordi
CARRER SANTA MARIA
43860 SANT JORDI D’ALFAMA
CATALONIA

CP Casa de Fusta
PARTIDA L’ENCANYISSADA
(BIJ RESTAURANT)
43870 AMPOSTA

Parking Autocaravana
BIJ RESTAURANTE L’ALQUERIA
CAMINO LA SERRATELLA 25
12520 NULES

Camperpark
Sol De Calpe Austral
CALLE ESTONIA 3-5
03710 CALPE, ALICANTE
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dometic coolfreeze

Ontdek ons gamma koelboxen
en hou je drankjes altijd koel!

Shop nu ook online:

SHOP.VANOMOBIL.BE
W
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Warme broodjes in de oven, de koffie staat te pruttelen en het water kookt voor een
stomende pot thee. Thuis is het allemaal geen probleem. Maar hoe geniet je op de
camping van dezelfde gemakken als thuis?
Op de meeste campings kun je stroom op je kampeerplek afnemen. Het aantal ampère
is beperkt, dus het is belangrijk om je elektragebruik in de gaten te houden. Een handige
rekensom om te berekenen hoeveel apparaten je tegelijk kunt gebruiken is: ampère x voltage
= watt. Wanneer er op de kampeerplek 6 ampère wordt aangeboden en het voltage 230 V is,
kun je dus 6 x 230 = 1380 watt tegelijk gebruiken. De apparatuur die je thuis gebruikt, heeft vaak
een te hoog vermogen. Gelukkig is er tegenwoordig allerlei laag wattage kampeerapparatuur
beschikbaar, zodat je ook tijdens het kamperen meerdere apparaten tegelijk kunt gebruiken.

Ontdek het assortiment laag
wattage apparatuur van Mestic:
•
•
•
•
•
•

Koffiezetapparaten
Espressomachines
Waterkokers
(Hetelucht)ovens
Magnetrons
Heteluchtfriteuses

SLIMME
PRODUCTEN
VOOR THUIS
ONDERWEG EN
OP DE CAMPING

“Een handige rekensom om te berekenen hoeveel apparaten je
tegelijk kunt gebruiken is: ampère x voltage = watt. “
Het gemak van thuis, ook op de camping
Met laag wattage keukenapparatuur word je
heerlijk wakker tijdens je kampeervakantie. De
broodjes kunnen meteen in de oven en met het
grootste gemak zet je een heerlijke bak koffie. Je
vertrouwde apparaat van thuis heeft waarschijnlijk
een te hoog vermogen voor de camping,
maar de keuze uit laag wattage koffiezetters

is tegenwoordig eindeloos. Zelfs chique
espressomachines met een laag vermogen
behoren tot de mogelijkheden! Zo hoef je niet
bang te zijn dat de stoppen eruit slaan als jij je
bakje koffie zet. Liever een kop thee? Natuurlijk
zijn laag wattage waterkokers ook beschikbaar in
allerlei vormen.
Ook ’s avonds profiteer je van de gemakken van
je laag wattage apparatuur. Voor het diner hoef
je je niet te beperken tot gerechten die je klaar
kunt maken op een klein pitje, want in de oven
of op een laag wattage grillplaat maak je de
smakelijkste maaltijden klaar. Grill bijvoorbeeld
verse groenten met een lekker stuk vlees of bak
een goedgevulde ovenschotel af. Zin in wat
makkelijks? Warm dan een maaltijd op in de
magnetron of maak friet met wat snacks klaar in
een heteluchtfriteuse. Zonder gebruik van vet,
dus ook nog eens gezonder dan een portie friet
van de snackbar. Met de juiste apparatuur kook je
dus net zo makkelijk en gevarieerd als thuis!
bekijk voor ons volledige assortiment slimme
producten van Mestic op vanoshop.be
SHOP.VANOMOBIL.BE
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Twin Axess Family

Supercompact en multifunctioneel, de twee dubbele stapelbedden achter zijn geniaal in
hun eenvoud. Door het gebruik
van 4 individuele lattenbodems
en matrassen moduleer je de
slaapplaats naar eigen goeddunken. 2p, 3p, 2 fietsen,
je kiest maar, je Twin Axess
Family past zich graag aan.
Naast een familiale camper kan
je met deze Twin Axess Family
ook gerust je dagdagelijkse
verplaatsingen doen. Met zijn
2,05m breedte past hij zelfs
op een autoparking!

new

Camper Five

Op net iets meer dan 6 meter
heb je een campervan met 5
echte zit- en slaapplaatsen,
met een kindersuite achter
(stapelbedjes en zithoekje) en
handige 2p paviljoenbed boven
de ruime hoofdzithoek vooraan.
In deze gezinscampervan vind je
trouwens ook een volwaardige
keuken (met grote 135L trimix
koelkast) en een badkamer met
inloopdouche. Hij komt uit de
Rapido fabriek en is bijgevolg
oerdegelijk gebouwd.

new

Boxstar Street XL

716

Met een binnenhoogte van
max 2,40m biedt de nieuwe
Boxstar XL je zeeën van
binnenruimte. Met het nieuw
ontwikkelde dubbelwandig en
geïsoleerd polyester opbouwdak
genieten ook de bovenslapers
winter/zomer van een perfect
klimaat. Naast het comfortabele
dubbel bed achter biedt deze
Street XL een gezellig ‘Comfort
Slide’ dakbed met maar liefst
2,07m slaaplengte.

Deze gloednieuwe indeling moet
je echt bekijken! Vooraan nog
redelijk traditioneel, val je in
het achterste deel van de ene
verrassing in de andere: een
mooie badkamer met aparte douche die individueel van vooraan
of achteraan kan worden
afgesloten, stapelbedden achteraan die uit het plafond schuiven,
extra kinderzithoekje met reuze
tafel zonder storende poot, reuze
dressing boven fietsengarage.
Neenee, je droomt echt niet!

ies
Vanomobil familngen.
van deze indeli

vanomobil

Twin axess
camper
boxstar 600
716
family
five
street xl
€ vanaf 43.995 btw incl. € vanaf 49.200 btw incl. € vanaf 54.985 btw incl. € vanaf 52.490 btw incl.
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Bij Vanomobil heb je keuze uit

MEER DAN 100 VERSCHILLENDE
FAMILIE INDELINGEN.

PIC

TUR E

familiale
indelingen

Wij kozen er de 8 meest succesvolle uit!

new

C656

new

A75SL

Coral XL Axess 600DP

De meest familievriendelijke
indeling op de markt! Om gewicht
te sparen is de nieuwe C656 nog
slecht 6,99m lang. Resultaat:
100kg meer laadvermogen. Toch
merk je in het interieur helemaal
niets van deze lengtebesparing,
integendeel! Hierdoor zijn tot 7p
toegelaten en heb je uiteraard
ook 7 slaapplaatsen. De reuze
zithoek vooraan nodigt uit tot
gezellige avonden onder familie
of vrienden! Ook keuken, koelkast
en badkamer zijn bemeten op
grote bezetting!

Eindelijk is hij daar, de Sunliving
variant van de ruime alkoof met
twinbedden achter! De twinbedden
kan je uitbreiden tot een gigantisch
dubbel bed. De ruime hobbygarage
biedt plaats aan wel 4 fietsen.
Deze ‘New Generation” camper
zal je verrassen door zijn trendy
binnendesign en zijn reusachtige
binnenruimte, ontworpen voor het
reizen met familie. Kijk maar naar
de door een vaste deur afsluitbare
badkamer met volledig gescheiden
douchecabine. Daarnaast is hij
oerdegelijk en bestand tegen alle
“exploten” die kinderen wel eens
uitsteken.

C656

A75Sl

€ 51.990
vanaf

699X309cm |

=6

=6

btw incl.

€ 50.795
vanaf

740X309cm |

new

=5

=6

btw incl.

De gloednieuwe Coral XL Axess
600DP is de ideale 4p familiecamper op net geen 7m en dus
geschikt voor rijbewijs B.
Een reusachtige hobby-garage,
zit- en slaapplaats voor max 6p
en een indrukwekkend ruime
badkamer en keukenblok.
Maar ook de kastruimtes en
de gigantische 167L koelkast
zijn aangepast aan reizen in
familie. Met een binnenhoogte
van meer dan 2m is het winter/
zomer, zelfs met 4p, altijd
aangenaam toeven.

SB700

De beste familiale indeling aller
tijden (grote zithoek voor met
achterste overlangse stapelbedden), vertaalt in een ruime
integraal met de grootste panoramische voorruit op de markt!
Een verbluffende afwerkingskwaliteit, een gezellig interieur en
een redelijke prijs. Daarenboven
is hij een 100% vorstvrije camper
met o.a. een geïsoleerde vuilwatertank, een krachtige 6Kw
verwarming, 100% Styrofoam
isolatie en kwalitatieve Seitz
vensters. Niemand blijft thuis
met zijn 6 zit- en slaapplaatsen.

coral XL AXESS
SB700
600 DP
€ vanaf 54.995 btw incl. € vanaf 60.200 btw incl.
699X307cm |

new
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699X294cm |
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=6

43

Welke motorhome of camper kan Vanomobil ons aanraden?

1

Sarah (36),
Staf (7),
Tom (35)
& Anna (4)

Relaxen in een
kustplaatsje.
WENSEN:
"Een motorhome
met genoeg ruimte
voor ieder van ons."
Onze favorieten:
1. Skiën in de Alpen
2. Fietsen in Zeeland
3. Mediteren in zweden

2

Lucien (63),
Mariane (64),
& "Thunder"(4)

Actieve, avontuurlijke
zwerfreizen.
WENSEN:
"Wij genieten toch
graag van alle comfort
in de motorhome."

3

Citytrippen,
festivals & vrienden
bezoeken.
WENSEN:
"Een camper waarin
we relaxed reizen
van stad naar stad."

Tim (23)
& Tine (21)

TOP 3: CAMPERVANS

1

TOP 3: ALKOVEN

1

2

3

1 WESTFALIA KEPLER ONE VANAF € 54.950
2 KNAUS BOXSTAR STREET CELEBRATION VANAF € 51.990
3 ADRIA TWIN SUPREME 640SLB VANAF € 48.495

1 SUN LIVING A75SL VANAF € 50.495
2 CHAUSSON C656 VANAF € 51.990
3 ADRIA CORAL AXESS 600DP VANAF € 54.995
44

2

3

Kopen of huren?

Kom langs en wij bespreken
alle opties die bij je passen!

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

knaus l!ve i 650 meg

€ vanaf 62.485 btw incl.

Het kiezen van
een motorhome is
een belangrijke
beslissing.

westfalia kepler one

€ vanaf 54.950 btw incl.

Het kiezen van de
juiste motorhome is
voor ons géén spelletje.
Wij zijn graag je gids.

sun living A75sl

Onze favorieten:
1. Barcelona by day
2. Lollapalooza in berlijn
3. Een avondje stappen
in rome

€ vanaf 50.495 btw incl.

MEEST
VERKOCHTE

TOP 3: HALF INTEGRAALS

1

TOP 3: INTEGRAALS

1

2

TOP 3

3

1 CHAUSSON 640 VANAF € 51.290
2 ADRIA CORAL S600SL BELGIUM EDITION VANAF € 52.990
3 BURSTNER LYSEO TIME T690 VANAF € 54.130
2

3

1 KNAUS L!VE I 650 MEG VANAF € 62.485
2 BURSTNER LYSEO TIME I728G VANAF € 67.530
3 ADRIA SONIC I600SL BELGIUM EDITION VANAF € 69.995
45
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roomt u van een ingericht busje voor je vakantie en je dagelijks
verkeer. Een model van hoge kwaliteit, compact... en tegen
een betaalbare prijs. Dankzij de ervaring van de Groupe Rapido,
ontwikkelde Dreamer 2 assortimenten: het assortiment Fun en
het assortiment Select.

o
Daar vertrouw je
MERK: De Dreamer campervans

gezellig
COMFORT
INNOVATIE
uitrusting

hebben hun hoogsteigen montagelijn binnenin de fabriek van Rapido in
Mayenne (Loire). Zodoende wordt er een
heel speciale zorg besteed aan de montage
van iedere Dreamer-Van! Het meubilair van onze
campervans wordt met dezelfde zorg vervaardigd in onze eigen schrijnwerkateliers. Dit geeft
ons de garantie om te beschikken over meubilair
van de allerhoogste kwaliteit, perfect aangepast
aan onze campers en onze klanten.

TOPMERK

FILOSOFIE: Vrijheid anders bekeken!
Vanaf het begin hebben we geopteerd voor
kwaliteit en degelijkheid door het gebruik van
nobele materialen. Naar de filosofie van de
Rapido groep, waar Dreamer deel van uitmaakt,
is ieder element ontwikkeld met de grootste
zorg. Dag na dag bewijzen onze schrijnwerkers
en meubelmakers hun vakmanschap, resultaat
van jarenlange passie en betrokkenheid. Dankzij
dit vakmanschap biedt Dreamer je een subtiel
evenwicht tussen traditie en moderniteit!

46

p.

GESCHIEDENIS: Dreamer,
dat is meer dan 40 jaar ervaring
tot uw dienst. Voorbestemd voor de
liefhebbers van tijdloos reizen, heeft
Dreamer zich beetje bij beetje een reputatie opgebouwd als specialist van de campervan
sinds 1978!
SPECIALITEIT: Ongekende indelingen en sferen, modulariteit troef, voor elk ding
een plaatsje, een ontwerp vol trucs. Geniet in
elk seizoen van een gezellige temperatuur.
Uw voertuig is geïsoleerd met een compleet
nieuw materiaal: XHP. Dit polyurethaancomplex
met polyether heeft ongekende, isolerende
eigenschappen.

Camper Dreamer
414 Rue des Perrouins - CS 20019
53101 MAYENNE
FRANCE
www.dreamer-van.be
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new 2020
| 636x263cm |

=4

=3

D62

VERBLUFFENDE INDELING MET
FRANS BED (198CM LANG)
RUIME SALON
OMVORMBAAR TOT BED
KEUKEN IN L-VORM
REUSACHTIGE BADKAMER
GRIJS METAALKLEUR EN 16”
BI-COLOR ALU VELGEN
GROOTSTE SKYVIEW OP DE MARKT

LUCHTVERING VOOR BESTE RIJGEDRAG

€

vanaf

636X263cm |

55.300

=4

btw incl.

=3

D68

RUIME TWINBEDDEN (195CM LANG)

OPGEDEELDE KOFFERRUIMTE: PLAATS
VOOR KAMPEERSTOELEN EN TAFEL
GROTE 135L KOELKAST MET AES
(AUTOMATISCHE ENERGIEKEUZE)
BADKAMER MET HOUTEN VLOERPLAAT
AFSCHEIDBARE SLAAPKAMER
GRIJS METAALKLEUR EN 16”
BI-COLOR ALU VELGEN
LUCHTVERING VOOR BESTE RIJGEDRAG

€
48

vanaf

54.400

btw incl.
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past
een Frans bedpedravtan.
in een cam

Nooit geziene
luxe en comfort
in een campervan!

| 599x263 |

=4

=3

D55 plus select
GROOTSTE SKYVIEW OP DE MARKT
LUCHTVERING VOOR BESTE
RIJGEDRAG
GRIJS METAALKLEUR EN 16”
BI-COLOR ALU VELGEN
TEP KUNSTLEDEREN INTERIEUR

Lattenbodem
met multidirection
el

e veren

uchen?
niet do
f
o
l
e
W
ge woon
draai je
t
s
a
k
Je
u c h e!
it de do
in en u

135L HOGE KOELKAST
GEPATENTEERD BADKAMERCONCEPT
MET GESCHEIDEN DOUCHE

€

vanaf

53.400

btw incl.

n
et gescheide
m
t
p
e
c
n
o
c
Badkame.r.. gewoon geniaal
douche

Panoramisch dak
skyview.

e twin bedden
De comfortabel

in de D68

vanomobil
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new 2020
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| 636X288cm |

=5

De ideale familia
campervan voor
grote gezinnen.

=5

camper five
NOOIT GEZIENE INDELING
STAPELBEDJES ACHTER
EXTRA KIDS SALON ACHTER
5 ZITPLAATSEN EN SLAAPPLAATSEN
GROTE AES 135L KOELKAST
NEERKLAPBAAR PAVILJOENBED
VOORAAN

€

vanaf

49.200

btw incl.

Geen zin in
compromis
se n

?

Dan is deze
reusachtig
e
CamperVan
XL ie ts voo
r jou.
Zeeën van
ruim te en v
lo t
plaats voo
r 4 persone
n.

vanomobil

new 2020
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campervan xl

€

vanaf

54.600

btw incl.

NEERKLAPBAAR
PAVILLOENBED VOORAAN
VOLLEDIG OPKLAPBAAR BED ACHTER
GEPATENTEERD BADKAMERCONCEPT
MET GESCHEIDEN DOUCHE
PANORAMISCHE MAXI-SALON IN L-VORM
GEÏSOLEERDE VUILWATERTANK

| 599X288cm |

=5

=5

family select
‹6M LANG
ECHTE FAMILIALE VAN
5 PERSONEN TOEGELATEN STD
GROTE DUBBELDEURS KOELKAST
RUIME ZITHOEK 5P
MULTIFUNCTIONELE STAPELBEDJES

€

vanaf

53.600

btw incl.

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

Deze Dreamer modellen
zijn slechts een greep uit
onze collectie
Alle modellen en info op:

www.vanomobil.be/
Nl/dreamer
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UD
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kleine wasjes, grote plasjes?
alle denkbare producten in de shop
voor een perfecte hygiene.

ELEKTR

HUISHOUD / KAMPEERMEUBELEN / VOERTUIG /
LUIFELS / ELEKTRA /
BOEKEN /...

Unieke shop in alle verkooppunten

met de allernieuwste trends in accessoires.

Altijd op reisA
de juiste route.

up to date toestel in de shop =
up to date op de baan!
topmerken in de shop

W
U
E
I
N
Shop nu ook online:

SHOP.VANOMOBIL.BE
hou marters op afstand...
beschermt motorhome, auto en dier.

GEBOEKT

op reis
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heerlijk uitgerust op reis?
dan dekken wij graag jouw bed met
matras en lakens naar wens.

Alle handige en cten
rodu
denkbare campeerp ps
in onze sho

Relaxen
voor jezelf
of voor de kids,
altijd veel keuze.

UITRU

op re STING
is

grote of kleine bbq?
gas of houtskool?
we hebben ze!

Lekker ontbijt op de camping?
Wij laten je nooit op je honger zitten.

de voordelen

Kwaliteit is absoluut onze belangrijkste focus!
Op vakantie mag je geen zorgen hebben,
uiteraard niet met je camper maar zeker ook
niet met de leuke accessoires die je in onze
shop kocht. Maar kwaliteit betekent niet
noodzakelijk dat onze producten duurder
hoeven te zijn! Nee, het vraagt van ons
gewoon meer selectie, keuze en testwerk!
Een nieuw accessoire of optie testen we zelf
eerst altijd grondig uit, alvorens deze in onze
shop te presenteren! En loopt het dan toch
eens verkeerd af, dan zorgen we voor een
correcte garantieafhandeling. Beloofd!

an boord.
De fietsen mee a
Altijd de beste oplossing
voor jouw model camper.

De afgebeelde
producten zijn
slechts een greep
uit onze collectie.
Ontdek alle
producten in
onze shops!

bescherming door
weer en wind...
we helpen je graag.

vanomobil deerlijk,
tremelo & hoogstraten
53
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TOPMERK
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I

tineo wordt gebouwd in de Rapido fabriek in Mayenne en is het
geesteskind van de eigenaar van Rapido, Dhr. Pierre Rousseau.
Naast de bouw van de dure Rapido campers droomde hij al jaren
van een budgetvriendelijke integraal camper. Met Itineo werd zijn
droom realiteit! Correct gefabriceerde en geprijsde campers, die
de voordelen hebben van de integraal. Wij geloofden direct in dit
concept en voelden ons vooral ook aangesproken door de familiale
indelingen. En als je de Itineo camper eens van dichtbij bekijkt zal je
merken dat hij vooral ook zeer aangenaam is om in te leven.

o
Daar vertrouw je

p.

MERK:

Ruimte
Itineo is de Europese
merk. In 2007 rolden de 1ste modelDEGELIJKHEID
specialist van de betaalbare intelen van de band! Waar iedereen vol
ELEGANT
graal! Gebouwd in de Rapido fabriek
lof was over de ruimtelijkheid en het
innovatief
in Mayenne (F) , Pays de Loire, rollen er
binnendesign van de eerste modellen,
jaarlijks een 400-tal motorhomes van de
moest er nog hard gesleuteld worden aan
band. Zowel de Rapido als de Itineo motorhomes
het nogal hoekige buitendesign. In 2010 werd
worden op dezelfde manier gebouwd en voldoen
een volledig nieuw veel toegankelijker buitenaan dezelfde kwaliteitsnormen. Dat geeft aan
design gepresenteerd, en onmiddellijk werd de
iedere Itineo eigenaar niet alleen de garantie van
mooie nieuwe Itineo integraal ontdekt door het
de beste prijs, maar ook van de beste kwaliteit.
grote publiek.
FILOSOFIE:

Itineo heeft slechts één
basisfilosofie: de integraal motorhome toegankelijk maken voor iedereen! Maar dit wil niet
zeggen dat alles moet wijken voor de prijs. 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 motorhomes met een
familie-indeling.

SPECIALITEIT: Itineo is de specialist
van de betaalbare integraal. Uiterst populair zijn
de 3 familie-indelingen met stapelbedden SB700,
SLB700 en SB740 en de 2 modellen met centraal
eilandbed MB740 & MC740.

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
direct ook de basisfilosofie van zijn jongste

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

TOPMERK

GESCHIEDENIS: Itineo is ontsproten
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3 x kidsproof
integraal

Kidsweekendje, met
in de motorhormueimte.
een zee van

5 OF 6 PERSONEN
KINDERINDELINGEN
ANTI-HAGELDAK
RUIME ZITHOEK
STAPELBEDJES

itineo sb700

€

vanaf

60.200

btw incl.

itineo slb700

€

vanaf

60.200

btw incl.

coup de cŒur
itineo sb740

€

56

vanaf

62.100

vanomobil

btw incl.

itineo
Slb700 & SB740:
met volledig
gescheiden
kinderkamer!

je
art tafelt
p
a
t
e
m
dden
er".
Stapelbedroom "kidscorn
een

KIDSPROOF:
kinderen aan de macht!

De mooiste familieindelingen op 16m 2
dat is de Itineo

ITIN
EO

Op vakantie met de kids verzamel je
souvenirs waar je de rest van je leven
van geniet! Het huidige drukke leven
zorgt er voor dat we te weinig tijd hebben voor onze kinderen...
en ze worden zo snel groot!!!
Waarom ze dan niet eens extra in de
watten leggen op vakantie?
Keuze: ‘Met deze drie 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!

SB700 | 699x294cm |

=6

=6

SLB700 | 699x294cm |

=5

=5

KID S

SB740 | 743X294cm |

=5

=5
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TOPPER

| 743X294cm |

=4

XXL Bed

=4

MC740
KINGSIZE BED 160X195CM
TRAPLOOS REGELBAAR IN HOOGTE
BIJKOMENDE PAVILJOENBED
VOORAAN STANDAARD
GIGANTISCHE ZITHOEK FACE/FACE
GROTE LANGS BEIDE ZIJDEN
AFSLUITBARE BADKAMER
VOLLEDIG GESCHEIDEN DOUCHE
GROOT LAADRUIM MET
DUBBELE TOEGANG

vanomobil

€

58

vanaf

62.700

btw incl.

Deze Itineo modellen zijn slechts een greep uit
onze collectie. Alle modellen en info op:

www.vanomobil.be/Nl/itineo

gelbaar.
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&
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“Onze camper is werkelĳk het verlengde van ons huis”
Wĳ staan zelf in het onderwĳs, dus wanneer we tĳd hebben trekken we er graag op uit. Naar waar?
Waar het goed weer is! Ook voor mĳn man en mĳn zoon is de camper onmisbaar. Ze zĳn beide
bedrĳvig in triatlon en voor wedstrĳden is die camper een echte luxe.
Maar het werd pas echt interessant toen we hoorden dat we met een aluminium BOzARC carport
onze trouwe vierwieler dag en nacht naast ons huis konden laten staan, veilig en beschut. Onze
mobilhome past net niet in onze garage, en ook een staanplaats een paar kilometer van ons huis
maakte het vaak omslachtig om last minute er op uit te trekken met de camper. Het in- en uitladen
was steeds een hele onderneming. Met onze BOzARC carport hebben we onze camper altĳd bĳ
ons, we laden hem de avond voordien in en de volgende dag zĳn we weg!
We kozen voor de transparante dakbedekking omdat we licht heel belangrĳk vinden, qua lichtinval
merken we zelfs niet dat we een carport gezet hebben. Door de hoge kwaliteit van materialen en
uitvoering moet de carport qua bescherming ook niet onderdoen voor een stalplaats of garage, in
tegendeel zelfs. Hagel, regen, storm, sneeuw,.. geen probleem.
Als de camper onder onze BOzARC ‘slaapt, slapen ook wĳ gerust!”

Familie Kennes uit Kessel

Bezoek onze website WWW.BOZARC.BE voor een overzicht van onze verdelers

Vraag
vrijblijvend uw
offerte aan op:

WWW.BOZARC.BE
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INTERVIEW
KEVIN VANGELUWE

De keuze van je motorhome weerspiegelt je persoonlijkheid.
Je stijl van reizen en leven heeft een directe impact op de
keuze van je mobiele woning. Kevin Vangeluwe is hier het
perfecte voorbeeld van. Meer nog: Kevin gaat nog een stap verder en maakte van zijn nieuwe Itineo MB740 een wel héél op
maat gemaakte camper. Hoe dat zit, vroegen we hem zelf!

HALLO KEVIN, DE NIEUWE ITINEO MB740
IS NIET JE EERSTE MOTORHOME?
Neen, zeker niet. Het is altijd een droom van
me geweest om zelf met een camper te reizen.
Ik kocht een vijftal jaar geleden m’n eerste
motorhome en die droom ging dus in vervulling. Intussen is de Itineo MB740 m’n derde
motorhome. Je bent vrij te gaan en staan waar
je wil, we trekken er heel vaak op uit in eigen
land. Een weekendje weg is zo geregeld!

VAN WAAR KOMT DE LIEFDE VOOR DE
MOTORHOME?
Mijn ouders waren enorme kampeerliefhebbers: als kind trok ik er dus vaak met hen op
uit en je geniet als klein manneke enorm van
de zaken die je dan meemaakt. Het waren
mooie familiemomenten, waar je als kind toch
al dat tikkeltje vrijheid proefde. Ik kreeg het
dus echt met de paplepel mee. Misschien is
het ook een beetje die nostalgie die me enkele
jaren terug de stap richting een eigen motor60

home deed zetten. Opnieuw de vrijheid die ik
nu met m’n eigen gezin kan beleven.

JE GEEFT DE LIEFDE DUS DOOR AAN DE
VOLGENDE GENERATIE. WELKE TIPS KAN
JE MEEGEVEN AAN IEMAND MET
KINDEREN DIE EEN MOTORHOME WIL?
Ik denk dan direct aan 2 zaken: de slaapplaatsen
en de veiligheid. Afhankelijk van de leeftijd

DE KEUZE
VOOR ITINEO KWAM
ER DUS NIET ZOMAAR?
Neen hoor, ik had hele positieve ervaringen
met het merk. M’n tweede motorhome was
ook een Itineo en daar was de kwaliteit
uitmuntend. De prijs-kwaliteit verhouding
van het merk is ideaal voor jonge gezinnen.
Sommige van hun motorhomes zijn zelfs
voorzien van een speelhoek voor de kinderen,
geniaal toch?! Het centrale bed in de nieuwe
MB740 was voor ons de belangrijkste reden
voor de aankoop van een nieuwe motorhome,
aan de indeling zelf hebben we niets veranderd. Dat zegt vast genoeg?

ONZE BRONNEN VERTELLEN NOCHTANS
DAT JE HEEL WAT VERANDERDE…
(lacht) Dat klopt wel ja, dat is de aard van
het beestje. Ik ben een enorme doe-het-zelver
en heb de motorhome hier en daar al helemaal

‟Van kleins af ben ik opgevoed rondom campers,
deze heb ik met de paplepel meegekregen.”
van je kinderen kan je opteren om een andere
slaapindeling te kiezen. Op dat vlak is Itineo
een topmerk voor gezinnen met jonge kinderen.
Zo kan je met hun handige stapelbedysteem
tot wel 6 personen te slapen leggen in je
motorhome. Daarnaast is veiligheid wel
belangrijk want het gaat tenslotte om je kinderen. Zo controleer ik altijd of er mogelijkheden
zijn tot het installeren van een kinderstoel, wat
niet bij elk merk of model mogelijk is.

aangepast naar m’n wensen: een nieuwe
ventilator, alarmsysteem, video-camera’s, een
nieuwe plaats voor het reservewiel, LED lichten op de luifel en ga zo maar door. Eigenlijk is
het m’n droom om ooit in de sector te werken.

WAT ZIJN JOUW MUST-HAVES IN DE
MOTORHOME?
M’n materiaalkoffer, maar dat is weer m’n
technische kant die spreekt (lacht). Wij hebben
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Discover the

9 Series
Kevin
installeerde zelf

Aangepaste

een ventilatorsysteem

afvoerbuizen

eigenlijk heel wat zaken mee: de ruime koffer van de Itineo heb
ik namelijk ook aangepakt. Enkel met het gewicht moeten we
rekening houden, maar daar biedt het kampeergamma van de
Vano Shop het juiste antwoord. Als ik dan echt een must-have
moet benoemen, dan zijn het wel de producten om het toilet en
de watertank proper te houden. Zeker bij langere trips is hygiëne
een belangrijk aspect!

WAT IS JOUW BIJZONDERSTE REISVERHAAL?
Ik was ooit getuige op het huwelijk van een collega. Dat de collega een Roemeen was en het huwelijk plaats vond in Roemenië
had ik even geen rekening mee gehouden (lacht). Daar was de
motorhome dus onze reddende engel. Meer nog: we maakten
er een weekje van door Duitsland, Oostenrijk en Hongarije met
als hoogtepunt het huwelijk in Brașov. Zoiets maak je maar één
keer mee. We reizen graag die kant uit, je vindt er nog de authenticiteit, alsof de tijd er bleef stil staan. Zo heb je in Kutná Haro
(Tsjechië) een heel bijzondere bottenkapel die ik iedereen kan
aanraden. De komende jaren willen we richting noorden reizen,
maar ook de landen rond de Zwarte Zee ontdekken.

De Design TV’s van het prestigemerk
Avtex worden speciaal ontworpen voor
mobiel gebruik. De elegante look en de
uitzonderlijke beeldkwaliteit bieden u
een ongeëvenaard kijkplezier.
Door de compacte behuizing en
bescherming tegen vibraties tijdens het
rijden zijn de Avtex TV’s uiterst geschikt
voor uw motorhome of caravan.
• Ingebouwde satellietontvanger
(DVB-S2 / Full HD) met CI+ slot
• Fastscan TV-Vlaanderen, Canaal
Digitaal en Telesat
• DVB-T2 (H265). Eenvoudig inladen
van de programma’s door gebruik van
slecht 1 toets (AQT)
• Ingebouwde DVD / CD-speler
• Opnames via USB-stick
• 12v / 24v / 220v

Aan plannen ontbreekt het je duidelijk niet, Kevin. Veel doe-hetzelf-plezier, maar vooral nog veel reisverhalen toegewenst!
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it jaar vieren we ons 30-jarige samenwerking KNAUSVANOMOBIL. Ter ere van deze verjaardag hebben we voor onze
Belgische klanten samen met KNAUS een heel speciaal model ontwikkeld: de gloednieuwe Boxstar Celebration (zie volgende pagina). KNAUS heeft
jaren een belangrijk marktaandeel gehad op de integraalmarkt. Dit
jaar lanceren ze nu ook een gloednieuwe hypermoderne integraal
L¡ve I. Maar ook de half integraal modellen Sky Ti en zijn broer met
hefbed Sky Wave rollen in grote getale uit de fabriek in het Beierse
Woud! KNAUS heeft ook een heel sterk camperbus gamma met de
Boxstar en Boxdrive!
.

o
Daar vertrouw je

MERK: Knaus is een oerdegelij-

Eigenzinnig
DEGELIJK
INNOVATIEF
Wintervast

ke Duitse fabrikant van caravans en
motorhomes. Over de jaren heen veranderde de nadruk van caravans naar
motorhomes om vandaag de onbetwiste
n°1 te zijn op de Duitse markt. In Jandelsbrunn (in
het zuiden van Duitsland tegen de Oostenrijkse
grens) staat een up-to-date productieapparaat
die een van de meest betrouwbare en degelijke
motorhomes op de Europese markt produceert.

FILOSOFIE: Bij Knaus staat alles in het
teken van betrouwbaarheid en degelijkheid… je
Knaus heb je voor het leven, als je dit wil natuurlijk. Maar Knaus gaat een flinke stap verder door
deze zeer traditionele waarden te koppelen aan
hun wil tot innovatie en vernieuwing. Geen evidente opgave, maar als je een Knaus van dichtbij
bekijkt, zie je dat ze daar wonderwel in slagen.

TOPMERK

GESCHIEDENIS:
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Toen Helmut Knaus
in 1960 zijn caravanbedrijf 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 kortste 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 integraal 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
wintervastheid!
Knaus Tabbert GmbH
Helmut-Knaus-Str. 1
Jandelsbrunn
Deutschland
www.knaus.de
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boxstarON"
"CELEBRATI
&
€ 51.990
vanaf

uw voordeel =

btw incl.

€ 10.785

› 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, geisoleerde
verwarmde vuilwatertank en
kwaliteitSvensters
› uitrusting:
navigatiesysteem met ingebouwde camera,
Thule luifel, cabIneverduistering,
brede elektrische opstap, muggendeur,
LED voortentverlichting,
ESP en Traction +, Airco, enz…

ook
verkrijgbaar
met nieuwe
fiat automaat
9 versnellingen

100% geni

eten van

Bekijk alle

VOORDELEN
surf naar:

vanomobil

exclusives.
vanomobil.be/nl
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Met meer
personen?

DE celebration is
ook verkrijgbaar
met dubbele
stapelbedden

je avontu

599 cm
258 cm

ur.

=4

= 2/4

hoogte
.
Grote opgeplaatste koelkast

De Campervan
voor families.
new 2020
BOXSTAR XL
VOLWAARDIGE EXTRA 2P
SLAAPPLAATS VOORAAN
GEMAKKELIJK EN VLOT
UITSCHUIFBAAR DUBBEL BED
VEEL LICHT EN
EFFICIENT GEBRUIK VAN RUIMTE
BINNENHOOGTE VAN MAXIMUM 238CM
TWEE INDELINGEN: DUBBEL DWARS
BED OF TWINBED IN LANGSRICHTING
DUBBELWANDIG & GEÏSOLEERD
POLYESTER DAK PERFECT VOOR
WINTERKAMPEREN
AANRADER: OPTIONEEL SKYROOF
PANORAMADAK

€

vanaf

54.985

Veel stowruimte
in de hoge & diepe
bovenkasten

btw incl.

65

new 2020

| 699X279cm |

=4

=4

L!ve I 650 MEG
NIEUWE GENERATIE INTEGRAAL
MODERNE EN DYNAMISCHE
BUITENLOOK
DOORONTWIKKELDE LICHTGEWICHT
BOUW (TOT 650KG LAADVERMOGEN)
VERBLUFFENDE PRIJS/KWALITEIT/
UITRUSTING VERHOUDING
ALLE SERVICE OP ÉÉN PUNT
DANKZIJ DE “SERVICE BOX”
STANDAARD PAVILJOENBED
VAN 195X150CM
APARTE DOUCHECEL DANKZIJ
PIVOTERENDE DOUCHEWAND

€

vanaf

62.485

btw incl.

enbed.

vanomobil

d pavillo
Standaar
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744X294cm |

=4

=4

SUN I 700leg
EXCLUSIEF BINNENDESIGN
OP MAAT VAN AL JE WENSEN
UNIEK RIJGEDRAG
VERWARMDE DUBBELE & VLAKKE BODEM
HOGE "VERDERVERKOOP" WAARDE

€

vanaf

97.265

btw incl.

De meest
exclusieve Knaus
integraal.

Deze Knaus modellen
zijn slechts een greep uit
onze collectie
Alle modellen en info op:

www.vanomobil.be/
Nl/knaus
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INTERVIEW

ZIJN ER AANRADERS OM TE BEZOEKEN?

NAAR NOORWEGEN MET DE

HUURMOTORHOME

Bruno en Mieke huurden dit jaar een motorhome bij
Vanomobil en trokken richting het hoge noorden. Ze ontdekten
er de ongerepte natuur van Noorwegen en reden vanuit
West-Vlaanderen tot de fjorden van Bergen. We spraken
met hen af en vroegen hen hoe de reis hen bevallen was.
JULLIE TROKKEN MET DE HUURCAMPER
RICHTING NOORWEGEN, HOE WAS HET?
De reis beviel ons heel goed. Het was even
plannen, want Noorwegen was voor ons toch
een nobele onbekende. De trip begon met
het inplannen van de overzetboot. Je kan
de reis uiteraard ook via de brug maken,
maar daar kreeg ik tegenwind van het gezin.
Achteraf gezien was de oversteek wel een
hele belevenis: samen met ongeveer 200
andere campers maakten we de oversteek
naar Larvik. Toen ook de oversteek op de
terugweg gepland was, konden we de reis
beginnen indelen. De motorhome geeft je
echter zo veel vrijheid dat we ons ook niet te
veel wilden vastpinnen op een planning.

WELKE INDRUK HEEFT NOORWEGEN BIJ
JE ACHTER GELATEN?
Noorwegen is echt een land gemaakt om te
rijden, te kijken en echt het land ‘te voelen’.
Als je éénmaal de overzetboot achter jou
gelaten hebt, hoef je heus niet veel meer
in te plannen maar het allemaal wat op
je af laten komen. We hebben Oslo
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bewust vermeden, maar spendeerden onze
vakantie vooral in het binnenland van ZuidNoorwegen. Het is er zeer idyllisch met nog
weinig toerisme.

Noorwegen is een land met een prachtige,
ongerepte natuur. Je hebt overal mooie plekjes, dus overal waar je komt is wel iets leuks
te ontdekken. De rust en authenticiteit van
het land spraken ons echt aan. Er zijn ook wel
toeristische routes die je met de camper kan
volgen. Als we dan toch één aanrader moeten geven, is het misschien wel Preikestolen.
Dit zijn de fjorden waar Tom Cruise in zijn
laatste film aan ‘bungelde’. We huurden er
een privé jacht om de fjord te ontdekken,
echt heel leuk.

WAS DIT JE EERSTE TRIP MET DE
MOTORHOME?
Dit was voor ons de derde keer dat we met
een gehuurde motorhome van Vanomobil
op stap gingen, al was dit de eerste echt
langere reis. De eerste uitstap was richting
Normandië waar we met de kinderen de
Oorlogsroute deden, ook een echte aanrader.
Ik ben een echte F1-fan, dus een weekend
Spa-Francorchamps zat er ook al in.

JE KEUZE VIEL OP DE BÜRSTNER LYSEO,
WAAROM PRECIES DIT MODEL?
We wilden een camper waar de slaap- en
leefruimte toch deels gescheiden waren. De
indeling van dit model lag ons dus beter. Je
zit iets hoger, dus het zicht is ruimer voor
zowel bestuurder als passagier. Je beleeft de
omgeving dus veel meer. Door de goeie begeleiding van Ignace, Veronique en hun team
kwamen we dus op de Bürstner Lyseo I728G

‟De vrijheid in een camper is uniek.
Wat je ziet, zie je in het kwadraat...”
Je rijdt er vooral over ‘trage’ wegen, kleine
wegjes aan maximum 65 km/u. Het is echt
een heel andere manier van reizen, helemaal
anders dan uren zonnen aan een zwembad in
het Zuiden. De motorhome is echt het voertuig bij uitstek om Noorwegen te ontdekken.
De Noren hebben niet echt een ‘restaurantcultuur’ zoals wij die kennen, dus zelf je
potje koken in de camper is een must.

uit. Hun geboden service is heel professioneel, maar blijft aangenaam en gemoedelijk.

WAT WAS HET SPANNENDSTE STUK
VAN DE REIS?
Op een bepaald moment rij je al enkele uren
op kleine wegjes, wat ook betekent dat je
kleine brugjes op de weg kan verwachten.
We stonden dus in the middle of nowhere
voor zo’n brugje met een hele sliert wagens
achter ons, niet zeker of we wel onder de
brug pasten. Gelukkig loodsten m’n copiloten
me veilig onder de brug door, centimeter
voor centimeter. Dat was dus wel even spannend. Ook de eindeloze haarspeldbochten en
het hoogtegevoel op 2700m is fenomenaal,
misschien zelf nog spannender dan een
onverwachte brug (lacht).

GAAN ER OOK UITDAGINGEN GEPAARD
AAN HET REIZEN MET EEN MOTORHOME?
Je moet durven rijden, het is even aanpassen aan de grootte en breedte van de
motorhome. Eens je die stap genomen hebt,
leer je wel snel van afmetingen inschatten.
Daarnaast moet je ook open staan voor
de ‘andere’ manier van reizen. Het is geen
luilekkervakantie want je bent altijd bezig.
Als je uren aan het zwembad ligt, kunnen je
gedachten wel eens afdwalen naar werk en
de dagelijkse zorgen. Met de motorhome heb
je dit niet, je bent continu in de weer met
leuke zaken en beleeft echt het moment. Het
is een vakantie waar je helemaal ‘zen’ van
terug komt.

‟De motorhome is
het voertuig bij
uitstek om Noorwegen
te ontdekken.”
WAT ZIJN VOOR JULLIE DE VOORDELEN
VAN HET REIZEN MET DE CAMPER?
Het samen zijn met het gezin, dat zeker! Je
leeft samen op een kleinere ruimte en dat
brengt je gezin echt samen. Als je een huisje
huurt bijvoorbeeld, zit er ook letterlijk meer
afstand tussen de gezinsleden. De momenten samen in een camper zijn dus veel intenser, je hebt veel meer interactie tussen de
gezinsleden. De vrijheid is ook uniek, in een
auto zit je ook maar te zitten. Wat je in een
camper ziet, zie je in het kwadraat.

WELKE TIPS KUNNEN JULLIE GEVEN
AAN MENSEN DIE OVERWEGEN OM EEN
MOTORHOME TE HUREN?
Begin met een kortere trip. Op die manier
kan je wat ervaring opbouwen en zien of
een camper wel iets voor jou is. Je mag zeker
geen schrik hebben van de ‘formule’, het is
anders reizen. Als je de reis goed voorbereidt, kan er niets fout gaan. Je hebt je huis
op wielen mee. Probeer het gewoon, no
stress, let it go!

WAAROM KOPEN JULLIE GEEN CAMPER?
(lacht) Ignace heeft ons al meermaals de
vraag gesteld. In Noorwegen hebben we eerlijk gezegd zitten kijken wat er bij Vanomobil
te koop stond. Het is en blijft een investering, al zit de kans er wel in dat we in de
toekomst wel de stap nemen.

WAAR GAAT DE VOLGENDE TRIP HEEN?
Momenteel zijn er nog geen geplande uitstappen. De kans zit er dik in dat we met de F1 wel
nog even een weekend er op uit trekken.
Groot gelijk, Bruno & Mieke,
we wensen jullie alvast veel plezier!
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Zeker niet duurder:

je moet géén appels met peren vergelijken. Het recente Vanomobil
gamma tegenover oudere motorhomes die particulier aangeboden
worden. Hoe oud zijn deze, welke
accessoires hebben ze, hoe zijn
ze verzekerd, zijn ze gepoetst?
Allemaal vragen die bij ons
positief beantwoord worden.

Ieder jaar vernieuwen
we ons volledige
camperpark!
100% vertrekgarantie:

We beschikken over een reservepool motorhomes. Je kan je
vakantie altijd verderzetten,
ook als het noodlot toeslaat...

Keuze tussen het
nieuwste aanbod op de
Europese markt: de beste

kwaliteit: nette, moderne campers
uitgerust met alle accessoires.

Professionele service:

> Bij ons geen vakantiezorgen.
Wij zorgen dat de door jou
gekozen motorhome picobello
en op tijd klaar staat.
> Je huurt rechtreeks bij de
dealer, dus ook geen zorgen met
kleine technische probleempjes
die niet opgelost zijn omdat de
verhuurder niet de kennis of tijd
heeft om het op te lossen...

100% verzekerd en
een 7d/7d persoonlijke
assistentie.
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Hoe Bruno &
Mieke hun ideale
huurmotorhome
bij Vanomobil
kozen?

We nem
en de
ti
m ogel i
j k h e d e j d o m a l le h
n te b
es p r e k u u r en.

"
"Wel kom
Cecile:

12 mei / Bruno: "Via de
Vanomobil site, verhuur.vanomobil.be,
vonden we een aantal modellen die
ons aanspraken. De filmpjes, een
handige tool op de website, gaven
ons een eerste blik binnenin de
motorhome."
16 mei / Bruno: "Tijd voor een

bezoekje aan Vanomobil Deerlijk.
Keuze genoeg in het huurwagenpark. Cecile, de verantwoordelijke
verhuur, gaf ons een professionele
uitleg. Alle pro's en contra's per
type motorhome. Bingo!
Onze keuze was snel gemaakt,
een Bürstner Lyseo I728G."

We b
e
de h kijken
u
vo o r u r m o t o s a m e n g
rh
ke u r
ro
hebb om es d i n d ig
e je
en.

Bürstner
Lyseo I728G

huur
€720

vanaf
/weekend

TOPMODEL

19 juli / Mieke: "Daar stond hij

vertrekkensklaar in de overdekte
afleverruimte bij Vanomobil
Deerlijk. Nog een paar raadgevingen van Cecile en haar team en...
Noorwegen 'here we come'!"
(zie reportage vorige pagina)
el ij
Een du id

isch
ke tech n

8 augustus / Mieke: "Ons
motorhome hart brak. Tijd om afscheid te nemen van onze trouwe
vierwieler. Een vlotte afhandeling
bij Vanomobil en nog een vlugge
blik op de camper die we gaan
huren voor ons weekendje
Spa-Francorchamps."

e u itleg.

Niet genoeg tijd om
véél te reizen?
Dan huur je gewoon!

"Goeie
reis"

‟Waarom niet even
een motorhome proberen?”

huur
vanaf

€69
/dag

100 recente en
full option huurmotorhomes.
6 categoriën om uit te kiezen, 24 indelingen.
Wedden dat jouw vakantie niet meer
stuk kan. Kom binnen en laat je overtuigen
door onze huurwagens & showroom.

verhuur.vanomobil.be

DUO
POP-UP
1>4
PERSONEN

€69

VANAF
PER DAG
70

*verhuur / prijzen 2019

DUO

1>4
PERSONEN

€75

VANAF
PER DAG

FAMILY
4>6
PERSONEN

€95

VANAF
PER DAG

INTEGRAAL
4>6
PERSONEN

€125

VANAF
PER DAG

WIJ
HELPEN JE
DE "GEPASTE"
MOTORHOME TE
KIEZEN!

Cecile Eggermont
verantwoordelijke
verhuur motorhomes /

deerlijk
t 056 430 181

Ilse Van Dooren
verantwoordelijke
verhuur motorhomes /

hoogstraten
t 03 420 07 80

GE
PUBLIR E PORTA

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 mechanische 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
componenten garandeert een feilloze werking gedurende talloze jaren.

nieuw bij vanomobil

Het nivelleren van de
motorhome met de
hydraulische
stabiliteitssteunen

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

vanomobil deerlijk
tremelo & hoogstraten
Een vijfsterrenvakantie is dus meer dan gegarandeerd!
eerste installaties bijgestaan door niemand minder
dan bezieler Marco Santoli zelf.

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.
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é droom voor vele camperliefhebbers, maar ook voor
veel camperdealers. Meer dan 20 jaar droomden we van
dit iconisch merk, en in 2011 was het eindelijk zover.
De Niesmann+Bischoff producten ronden ons gamma naar boven
af. De Arto biedt je heel exclusieve, zeer technische en oerdegelijke campers. De Flair is het meest exclusieve Niesmann+Bischoff
gamma. Dan is er nog de revolutionaire Smove! De luxe van
Niesmann+Bischoff in een camper met redelijke afmetingen grenst
aan het onmogelijke. De Duitse Niesmann+Bischoff designers
bewijzen hun genialiteit!
.

o
Daar vertrouw je

MERK: Niesmann+Bischoff heeft

p

perfectie
EXCLUSIVITEIT
DEGELIJKHEID
design

een reputatie zonder gelijke. Voor
veel motorhome-liefhebbers is een
Niesmann+Bischoff een iconische camper, symbool voor al het mooiste en beste
dat in de motorhomewereld bereikbaar is. 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 kan makkelijk 30 jaar
meegaan.

een goeie 60 jaar terug toen Elfriede
en Hugo Niesmann een caravan-concessie startten. Midden de jaren 70
begonnen ze zelf met de productie van
luxemotorhomes. Op de IAA in Frankfurt
presenteerden ze hun eerste Clou-Liner. Dit was
de eerste Europese motorhome met Amerikaanse
afmetingen. 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 de 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.

FILOSOFIE: Bij Niesmann+Bischoff is

GESCHIEDENIS: Officieel bestaat het
merk bijna 30 jaar, maar eigenlijk begon alles

SPECIA LITEIT: Niesmann+Bischoff
maakt slechts één soort motorhome, de Premium
camper. Daar zijn ze nog steeds de referentie.
NiesmanN+Bischoff GmbH
Clou-Stasse 1
Polch
Deutschland
www.niesmanN-bischoff.com

TOPMERK

enkel het beste goed genoeg. Deze zucht
naar perfectie vertaalt zich in het gebruik
van de beste materialen, nieuwste technologieën en betrouwbaarste onderdelen.
Maar het gaat nog veel verder. Ze willen
een motorhome bouwen met het beste
weggedrag, het mooiste design, de
meeste interieurvarianten en de nieuwste optiemogelijkheden.
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smove 7.4E
AUTOMOBIEL RIJGEDRAG
COMPACT IN AFMETINGEN & GEWICHT
ALLE DENKBARE OPTIES
TOT 200L VERS WATER MOGELIJK
HEDENDAAGS DESIGN

€

vanaf

102.700

btw incl.
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SMOVE 7.4E | 743x277cm |

=2

=2

arto 82e
EVENWICHTIG & BEHENDIG
FENOMENALE AFWERKING
VERWARMDE DUBBELE BODEM
CENTRALE VLOEISTOFVERWARMING
EXCLUSIEF DESIGN

€

vanaf

128.300

btw incl.

Nieuw, nu ook in 2de
interieurkeuze:
"Modern line"

ARTO 82E | 833x295cm |

=4

=4
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| 927x334cm |

=4

=4

flair 920EK
MOOISTE LINER VAN EUROPA
370 LITER WATER
LEVERBAAR MET AUTOMAAT 8V
LAADVERMOGEN 2 TON
500 VERSCHILLENDE
INTERIEURCOMBINATIES

€

vanaf

194.900

btw incl.

Reis met de
meest luxueuze
motorhome: de Flair.

e

vanomobil

De Flair 920EK, een super mooie nieuw
indeling met mega keuken
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De Flair is nu uitgerust
met dubbele airbags, ESP
en gordelspanners.
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JOUW VEILIGHEID IS VOOR
NIESMANN+BISCHOFF NIETS TE VEEL!
3 gloednieuwe Flairs en 2 jaar ontwerp
en studiewerk waren nodig alvorens
alles piekfijn was afgesteld! 3 prachtexemplaren die ze tegen hoge snelheid
tegen een muur reden om ervoor te
zorgen dat jij veilig bent wanneer een
noodsituatie zich voordoet. Want een
airbag moet op tijd open gaan! De pedalen mogen enkel wegschranieren als het
echt nodig is! De gordelspanners moeten
perfect gesynchroniseerd worden met
de airbags, om jouw veiligheid 100% te
garanderen! Geen eenvoudige taak, waar
de Niesmann+Bischoff ingenieurs
wonderwel zijn in geslaagd!
Uiteraard hebben ze op al hun
harde werk een patent genomen zodat we de concurrenten minstens 2 jaar voor zijn!

Deze Niesmann+Bischoff
modellen zijn slechts een
greep uit onze collectie
Alle modellen en info op:

www.vanomobil.be/
Nl/niesmannbischoff
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WIST BRIEK //
DAT ? JE
B IL / R U

HOE REIS JE BEST...
MET JE MOTORHOME DE

BERGEN IN ?

België is relatief vlak en het rijden met een motorhome
geeft hier weinig problemen. Eenmaal buiten de landsgrenzen
wordt het landschap gegarandeerd wat uitdagender.
Als de bergen steiler worden kan het best een uitdaging
worden. Vrees niet en neem onderstaande tips in acht.
DE VOORBEREIDING
Begin vooral thuis met de voorbereiding van
de reis. Zorg dat de motorhome technisch
in orde is en alles naar behoren werkt, een
nazicht bij je lokale Vanomobil dealer kan
veel ergernissen voorkomen. Neem ook
de benodigde zaken mee voor als het toch
mocht mis gaan, zoals een verbanddoos,
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VOORRANGSREGELS
De voorrangsregels bij een helling of berg
zijn heel simpel: stijgend verkeer heeft altijd
voorrang op het dalend verkeer.

‟Stijgend verkeer
heeft altijd voorrang.”
Bussen daarentegen hebben altijd voorrang.
Daarnaast claxonneren grote bussen vaak

voorkom je dat de motor oververhit raakt.
Zorg er tenslotte voor dat de motorhome
voldoende brandstof heeft om de berg op en
af te rijden. Je komt in de bergen vaak geen
tankstations tegen.

NEEM DE TIJD
Rijden op een bergweg is anders dan op

‟Een nazicht bij je lokale Vanomobil dealer
kan veel ergernissen vookomen!”
gevarendriehoek, een sleepkabel en
reservelampjes. Plan het rijden van lange
afstanden met de motorhome buiten de
spitsuren, vooral als het buiten heet is.
Filerijden op een bergweg in de hitte vraagt
veel van de motor. Door files te vermijden,

van het uitzicht genieten? Parkeer de motorhome dan op een veilige plek en geniet van
het moment. Daarna kan je geconcentreerd
verder rijden!

vlakke snelwegen. Je kan verschillende dingen tegenkomen zoals fietsers, wandelaars,
bussen, tegenliggend verkeer, smalle wegen
en scherpe bochten. Concentreer je daarom
goed op de weg, neem je tijd en pas je rijstijl
aan. Wens je eens foto’s te maken of even

als ze een bocht naderen. Stop dan ruim voor
de bocht, zodat de chauffeur van de bus
voldoende ruimte heeft om de bocht veilig
te maken.

BERGOP RIJDEN
Gaat het steil bergop omhoog merk je meteen dat extra gas geven geen nut heeft.
De snelheid van de motorhome neemt af.

Schakel daarom terug naar een lagere
versnelling en geef wat meer gas. Het is
normaal als de toerenteller tussen de 3000
– 4000 zit. Versnelt de motorhome niet?
Verminder dan je snelheid en schakel terug.

OPTREKKEN OP EEN STEILE HELLING
Sta je stil op een helling, probeer dan op de
juiste manier te vertrekken om slijtage
aan de koppelingsplaat te voorkomen.
Wat is de juiste manier? Dat is met
power optrekken! Laat de motor op toeren
komen en laat dan heel geleidelijk de koppeling los. Zo trekt de motorhome met kracht
op. Door voldoende afstand te houden met
de voorligger voorkom je dat je continue de
koppeling moet intrappen.

‟Makkelijker remmen? Veel motorhome eigenaren
rijden in 3e versnelling de berg op en af.”
Doe dit voor je een bocht neemt. Nader je
een hele steile bocht? Neem dan de buitenbocht bij het rijden in de bergen. Grotere
motorhomes hebben namelijk een grote
overhang vanaf het achterwiel. Als je een
hele steile bocht neemt, kan de achterkant
van de camper tegen het wegdek schuren.
Voorkom schade aan de camper dus door de
bocht ruim te nemen. Als je niet zeker weet
of de motorhome de bocht aankan, laat een
medereiziger dan uitstappen om de inschatting beter te maken.

PARKEREN OP EEN HELLING
Parkeren op een helling is natuurlijk niet
ideaal, maar soms heb je gewoon geen keus.
Zorg er dan in ieder geval voor dat je de
motorhome veilig parkeert. Dat doe je in
een paar simpele stappen:
✔ Gebruik altijd de handrem.
✔ Zet je motorhome in de eerste versnelling.
✔ Plaats een zwaar object achter
de wielen van het voertuig.
✔ Draai het stuur de andere kant op.
Als de camper dan toch wegrolt,
zal deze slechts draaien. Zo kan de
motorhome nooit de berg afrollen.

BOCHTEN
Bergwegen staan bekend om hun scherpe bochten en hele steile afdalingen langs de wegen.
Neem de bochten daarom heel voorzichtig en
let op je snelheid. Het is ook niet verstandig
om in de bochten te remmen of schakelen.

BERGAF RIJDEN
Bij de daling bij het rijden in de bergen,
is het belangrijk dat je zowel op de motor
als met je rempedaal remt. Door de motorhome in de juiste versnelling te houden zal
je motorhome op de motor remmen, hiermee voorkom je dat je alles van je remmen
vraagt. Met een zwaar beladen motorhome
op een bergweg rijden kan ook slecht zijn
voor de remmen. Let erop dat je ‘pompend’
remt, niet de rem constant ingedrukt
houdt. Laat de motorhome rustig vaart

maken om vervolgens wat harder te remmen. Als je blijft remmen, verglazen de
remmen waardoor ze niet goed meer kunnen
werken. Ook adviseren veel motorhome
eigenaren in de derde versnelling de berg op
te rijden, maar ook af te dalen. Dat is gemakkelijker remmen.

VOORKOMEN VAN OVERVERHITTE MOTOR
Het is geen pretje om met een oververhitte
motor aan de kant van een steile weg te
staan. Een heuvel op en af rijden vraagt veel
van de motor. Houd daarom de temperatuurmeter in de gaten. Deze geeft aan wat
de temperatuur van de koelvloeistof in de
motor is. Als de temperatuurmeter oploopt
en dus niet netjes in het midden blijft staan,
kan je twee dingen doen: de verwarming
aanzetten of een stop maken. De verwarming aanzetten kan werken wanneer de
meter net iets boven het midden uitkomt.
De motor kan de warme lucht door de verwarming beter kwijt. Dit is niet altijd de
juiste oplossing. Als de meter al ver richting
het rode gedeelte zit, kun je beter een stop
maken. Parkeer je motorhome, zet de motorkap open en laat de motor draaien tot deze
weer op de juiste (bedrijfs)temperatuur is.
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Your
Travel Comfort
Of het nu gaat om lekker slapen of
aangenaam cocoonen in een luxueus
motorhome-interieur.
Camper-Diëm zorgt voor een comfortabele
inrichting van uw motorhome. Gaande van
kwalitatief hoogstaande motorhomematrassen en bijhorend bedlinnen op maat,
tot passende tapijtsets en volledige
herbekleding van het interieur.

Bedding

*Matrassen en oplegmatrassen op maat
*Specieke samenstellingen voor
gebruik in recreatie-voertuigen
*Aangepast bedlinnen:
matrasbeschermers, hoeslakens en
dekbedden

Carpets

* Motorhometapijt „handgemaakt“ met
passende afboording.
* Instapmatjes.
* Wasbare badkamertapijtjes
* Tapijtlopers in diverse afmetingen

Interiors

*Interieurvernieuwing op maat
*Herstofferen van cabinezetels en
zitbanken
*Exclusieve LEDER-interieurs

Stevoortse Kiezel 181- 3511 Hasselt (west)
+32 11 70 71 55 - info@camper-diem.be

www.camper-diem.be
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De specialist in motorhome verzekeringen
Met onze moto- -home verzekering bent u goed en volledig
verzekerd. Wij bieden u een burgerlijke aansprakelijkheid,
volledige omnium, uitgebreide rechtsbijstand, bestuurderspolis en reisbijstand aan. U wenst een uitstekende verzekering
voor je motorhome, zo simpel is dat!

Wenst U een nieuwe of 2de hands motorhome te kopen, dan
hebben wij voor u de juiste verzekering. Dankzij onze jarenlange
ervaring hebben we voor motorhomes een speciaal product
ontwikkeld.
Wij zorgen voor uw verzekerd reisplezier !

Fsma 114525A

De beste en meest
voordelige
motorhomeverzekering
Waarde
(incl. btw)

KW

Premie*

€ 50.000
€ 60.000
€ 85.000

96
110
132

€ 665,61
€ 796,33
€ 974,23

* premie Ba + Volledig omnium + rechtsbijstand
(onder voorwaarden)
* gratis pechverhelping voor motorhome < 3,5 ton
(in geval van ongeval en pech)
Alle premies zijn onder voorbehoud en kunnen zonder voorafgaandelijke
mededeling gewijzigd worden

EMAIL
INFO@RUWELKA.BE

WEBSITE
WWW.RUWELKA.BE

Via onze ‘Ruwelka motorhome brochure’ en op www.ruwelka.be vindt u als
privégebruiker van ‘vrijetijdsvoertuigen’ alle details.
Hieronder vindt u een greep uit onze voordelen: EXCLUSIEF bij RUWELKA
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Geen beperking bestuurder (inclusief Bob waarborg), exclusief verhuur
Geen vrijstelling in glasbreuk, brand, diefstal, schade door diefstal, natuurkrachten,
aanrijding met dieren.
Luifel: zelfs uitgerold is deze verzekerd tegen stormschade
Engelse vrijstelling van € 500 (excl.btw) - waarborg eigen schade.
Standaard alarmsysteem voldoende tot € 99.000 (excl.btw)
Uitgebreide rechtsbijstand (met vrije keuze van advocaat)
Pechverhelping en reisbijstand
Verzekering voor lichamelijke letsels bestuurder
Gratis verzekering inhoud motorhome*
Monovolume als vervangwagen*

*onder voorwaarden
De overige waarborgen lichten we graag toe tijdens een bezoek bij u thuis.

7 DAGEN OP 7
T: 059 55 90 00

TORHOUTSEBAAN 49
8470 GISTEL
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un Living campers en buscampers zijn voor jou ontworpen.
Een serie nieuwe modellen die weekendtrips en
eigen bezit leuker en makkelijker maken. Innovatief uitgedacht voor
een nieuwe generatie gebruikers; waar ruimte optimaal wordt
benut en comfort en functionaliteit gegarandeerd zijn.

o
Daar vertrouw je
MERK: Sun Living campers en

GEMAK
Adria nam haar intrek in haar nieuprijs/kwaliteit
we fabriek in Novo Mesto! Het was
MADE BY ADRIA
ook het jaar dat Adria haar eerste
innovatief
prototype ontwikkelde op Fiat Ducato

buscampers worden ontworpen en
geproduceerd door Adria Mobil, een
van de leidende recreatievoertuig producenten sinds 1965. Meer dan 50 jaar ervaring toegepast op ieder Sun Living model. De
meer dan 500.000 geproduceerde eenheden zijn
getuige van deze mijlpaal. Adria Mobil hanteert
de World Class Manufacturing (WCM) productietechnieken zoals die ook in de auto-industrie
worden toegepast. Een proces volledig gericht op
kwaliteit met de implementatie van diverse principes als "lean manufacturing" inclusief TQM, JIT
en 5S. Adria Mobil’s fabriek is ISO gecertificeerd
voor kwaliteit en milieubeleid, beslaat 150.000
m2 en is gevestigd in Novo mesto Slovenië, in het
hart van Europa.

FILOSOFIE: Uiteindelijk gaat het er niet
om waar je mee rijdt, maar waar je naartoe gaat!
Het nieuwe Sun Living is zoveel meer dan alleen
een nieuwe manier van reizen, het is een nieuwe
manier van kijken naar de wereld. Ga op ontdekkingsreis en deel met vrienden en familie.

TOPMERK

GESCHIEDENIS: Adria bouwde haar
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p.

eerste caravan in 1965! In 1980 was het Europees
marktleider. 1985 was een belangrijk jaar want

chassis. Dit zou de basis worden van een
gamma dat gebouwd zou worden in België!
Door de grote groei van het merk besliste Adria
een nieuwe fabriek te bouwen in de buurt van
Novo Mesto! In 2005 werd de nieuwe fabriek in
gebruik genomen waardoor de jaarlijkse productie kon worden opgevoerd tot 17000 stuks.

SPECIALITEIT: Sun Living campers en
buscampers bieden innovatieve oplossingen als
het gaat om indeling en gebruik van ruimte. Ze
hebben bestaande ruimtes opnieuw bekeken en
bedacht. Ze zijn flexibeler en meer open. Ontdek
nieuwe ruimtes met Sun Living.

adria
Straska Cesta 50
Novo Mesto
SLOVENIE
www.SUN-LIVING.com
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| 661x287cm |

=4

=4

S65sl
COMPACT EN TOCH RUIM
MODERN INTERIEUR
ZEER BETAALBAAR
DEGELIJK AFGEWERKT
INGENIEUZE BADKAMEROPLOSSING

€

vanaf

48.995

btw incl.

Een paradijs voor

vanomobil

2 ontdekkingsreizigers.
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Ontdek deze pracht alkoof
| 740x390cm |

=5

=6

A75SL
JONG EN MODERN INTERIEUR
HANDIGE BADKAMEROPLOSSING
TWINBEDDEN ACHTER
REUSACHTIGE HOBBY-GARAGE
ACHTERAAN MET DUBBELE
TOEGANGSDEUR
DEGELIJK MEUBILAIR
PERFECTE AFWERKING

€

vanaf

50.795

btw incl.

Wat een ruimtegevoel
in deze familiale camper.

Deze Sun Living modellen
zijn slechts een greep uit
onze collectie
Alle modellen en info op:

www.vanomobil.be/
nl/sunliving
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Bij deze campervan
weet je het zeker.
Een rijbewijs B is
natuurlijk perfect
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SIZE DOES MATTER !

Wie er graag met de motorhome op uit
trekt, heeft in principe aan een rijbewijs B
genoeg. Maar de ervaren motorhomereiziger die liever een zwaarder,
meer luxueus model onder zich heeft,
haalt beter het rijbewijs C1.
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.

OPGEPAST
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 verswater i.p.v.
86

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 C1.
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 hoogwaardige 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...

Maar welk
rijbewijs
heb je
voor deze
reus nodig

Ons advies:
‟Motorhome
onder de 7 meter:
rijbewijs B.”
‟Motorhome
boven de 7 meter:
rijbewijs C1.”
< 7m

rijbewijs

B

?

FRÉDÉRIC FRANÇOIS,
secretaris-generaal van de Belgische
Associatie voor Caravans, Campings en
Motorhomes (BCCMA) haalde zijn rijbewijs C1
bij de rijschool. Deze 50-jarige liefhebber van
reizen met de motorhome gaat de uitdaging
aan: “Ik zie het volledig zitten. Een rijbewijs B
heeft toch wat beperkingen als je graag met
de motorhome reist. Het kan, maar de reis is
sowieso minder lang en minder ver, omdat je
minder kan meenemen. Het halen van het
rijbewijs C1 is dé oplossing, en het is niet
eens zo tijdrovend.

> 7m
rijbewijs

> 7m

rijbewijs

B

C1

met een zwaardere motorhome te mogen
rijden. “Het rijbewijs C1 werd in het leven
geroepen voor de motorhomereiziger die nét
dat ietsje meer wilt. Met een rijbewijs B krijg
je een lichtere motorhome mee, met een
lager laadvermogen, waardoor lange reizen
al snel worden uitgesloten. Met een rijbewijs C1 is dat dus wel mogelijk”, legt Franky
Snoeck uit, instructeur bij de rijschool.

WAT MOET IK DOEN OM MIJN
RIJBEWIJS C1 TE HALEN?
Om je rijbewijs C1 te halen, volg je eerst een
theoriecursus van 7 uur, gevolgd door een
theoretisch examen. Tijdens de korte opleiding
fris je je kennis van het verkeersreglement op,
maak je kennis met de wegcode voor het rijbewijs C1/C, leer je over sociaal rijgedrag en
over bewust omgaan met je voertuig.
Je leert gevaarlijke situaties te herkennen en
je rijgedrag aan de wisselende omstandigheden van het verkeer aan te passen. Om de

praktijklessen te mogen aanvangen, is een
medische keuring vereist. Na het slagen voor
het theoretisch examen en de medische
keuring, is het tijd voor 8 uur praktijkles,
die vaak worden opgesplitst in twee keer
4 uur les, met aansluitend het examen. “We
merken dat deze opleiding vooral mensen
van middelbare leeftijd aantrekt, die al een
motorhome hebben of van plan zijn eentje
aan te kopen. Ze halen dit rijbewijs als aanvulling op hun rijbewijs B, om het besturen
en manoeuvreren van een motorhome
helemaal onder de knie te krijgen”,
vervolledigt Franky Snoeck.
Frédéric François,

secretaris-generaal van de Belgische
Associatie voor Caravans, Campings en
Motorhomes (BCCMA)

WELK RIJBEWIJS VOOR
WELK VOERTUIG?
Voor zware voertuigen bestaan er 2 types
rijbewijs: het rijbewijs C, voor vrachtwagens,
en het rijbewijs C1, voor motorhomes. Voor
bestuurders die willen rijden met een motorhome met een maximum toegestane massa
(de optelsom van eigen gewicht plus laadvermogen) boven de 3.500 kg, is een rijbewijs C1 dus verplicht. Je hoeft niet meteen je
volledige vrachtwagenrijbewijs te halen om
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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 direct
kandidaat om deze pareltjes in België te verdelen! Naast de hoogkwalitatieve
Columbus en de prijstoegankelijke Amundsen reeks, biedt Westfalia ook
6 modellen op basis VW T6: de Kepler One, Six & Sixty, de Iconic, de Club Joker
en compacte Club Joker City! Sinds vorig jaar biedt Westfalia met de Jules
Verne ook een variante op Mercedes Viano! Dit jaar biedt Westfalia als 1ste
campervan constructeur een campervan aan op de MAN TGE: de Sven Hedin.
Met de Kepler Iconic gaat WESTFALIA terug naar de iconische modellen
uit de jaren ‘60! Binnenkort kunnen we ook de nieuwe James Cook op
Mercedes Sprinter presenteren.
MERK: Met een geschiedenis die

perfectie
INNOVATIE
ERVARING
KWALITEIT

meer dan 60 jaar terug gaat, is deze
Duitse constructeur de oudste camperbus fabrikant op het Europese vasteland en vermoedelijk ter wereld. Westfalia
bouwt enerzijds populaire omgebouwde bestelwagens voor een aantal grote automobielmerken, maar sinds enkele jaren bouwen ze ook een
eigen gamma camperbussen die moeten voldoen
aan dezelfde strenge kwaliteitsnormen als de
zustermodellen.

o
Daar vertrouw je

p.

wijd gebruikt. Het is pas in 1950 dat
de naam Westfalia wordt gebruikt
voor het leveren van de eerste camping-box voor de net uitgekomen
Volkswagen T1! De huidige eigenaar is de
Franse Rapido groep die het bedrijf aankocht
in 2011. Naast de originele productie-eenheid in
Rheda-Wiedenbrück heeft dit iconische merk ook
nog een productie-eenheid in Fulda (D) en Benet (F).

FILOSOFIE: Oerdegelijk en eigenzinnig!

GESCHIEDENIS: Op 1 oktober 1844
richtte Johan Bernard Knöbel een smederij op.
Er werden paarden beslagen, paardenwagens en
koetsen gebouwd. In 1927 ontwikkelde de firma
Knöbel haar eerste aanhangwagen en in 1935
de kogelkoppeling, vandaag de dag nog wereld-

SPECIALITEIT: Westfalia bouwt sinds
jaar en dag campervans voor de grootste autoconstructeurs (Mercedes, Volkswagen,…). Alle
Westfalia campers voldoen als enige campers op
het Europese continent aan de strengste kwaliteitsnormen van de automobielsector. Westfalia
staat gelijk aan kwaliteit, degelijk, veiligheid en
is bovenal een trouwe partner voor het leven.
Westfalia Mobil GmbH
Franz-Knöbel-Strasse 34
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
Deutschland
www.westfalia-mobil.de

TOPMERK

Westfalia is het buitenbeentje in de campersector vermits ze alles benadert als een autoconstructeur. Dit zie je vooral aan de afwerking en
kwaliteit van hun camperbusjes. Westfalia ontwikkelt alles zelf, inclusief de gepatenteerde en
ingenieuze zetel- en bedsystemen! Bij WESTFALIA
is er geen plaats voor franjes en gaan ze 100%
voor Duitse Gründlichkeit.
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Va er Sixty
de Kepl

| 530x199cm |

=4

=4

| 530x199cm |

iconic

GESCHEIDEN NATTE RUIMTE

EXCLUSIF BINNENDESIGN

ECHTE KEUKEN

UNIEK BI-COLOR BUITENDESIGN MET
GETINTE RAMEN
KOELKAST OP HOOGTE,
LEKKER HANDIG
UITRUSTING VAN ECHTE CAMPER

HEEL VEEL KASTRUIMTE
VERWARMING EN WARM WATER
STANDAARD
KOELKAST OP HOOGTE

€

vanomobil

=4

kepler one
VAST TOILET

90

=4

vanaf

52.840

btw incl.

DIESELVERWARMING EN
WARMWATERBOILER STANDAARD

€

vanaf

58.370

btw incl.

new 2020

| 530x199cm |

= 4/6

=4

| 530x199cm |

=4

=4

| 514x199cm |

=4

=4

kepler six

kepler sixty

jules verne

4, 5 OF ZELFS 6 ZETELS

HIPPE SIXTY STIJL

UITRUSTING VAN EEN ECHTE CAMPER

MULTIFUNCTIONEEL

BICOLOR MET RODE TENTDOEK

APARTE NATTE RUIMTE

STADSWAGEN EN
MOTORHOME
WEGGEDRAG VW T6

HOOGTE <2M

VOLWAARDIGE KEUKEN

LANGE WIELBASIS= MEER RUIMTE

RUIME L-ZITGROEP

VERWARMING
LEEFRUIMTE STANDAARD
4 ECHTE SLAAPPLAATSEN

DIESELVERWARMING EN
WARMWATERBOILER STANDAARD
LEVERBAAR IN ELEGANCE EN
AVANTGARDE AFWERKING
16CM KORTER DAN DE
WESTFALIA KEPLER

AFWERKING
4 ECHTE SLAAPPLAATSEN

€

vanaf

54.950

btw incl.

€

vanaf

58.410

btw incl.

€

vanaf

56.600

btw incl.
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| 636x260cm |

=4

= 2/4

columbus 641E
AUTOMOBIEL AFWERKING
CENTRALE VLOEISTOFVERWARMING
MOGELIJKHEID VLOERVERWARMING
TIJDLOZE BINNENDESIGN
KWALITEIT GEBRUIKTE MATERIALEN

€

vanaf

57.724

btw incl.

new 2020
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vanomobil

new 2020
| 599x259cm |

=4

=2

sven hedin
GLOEDNIEUWE MAN TGE CHASSIS
ALLE MODERNE RIJHULPSYSTEMEN
LEVERBAAR
INGENIEUZE BED UITBREIDING OP
BESTEMMING
CENTRALE VERWARMING OP VLOEISTOF
ECHTE WINTERCAMPER
UITZONDERLIJKE AFWERKINGSKWALITEIT

€

vanaf

60.175

btw incl.

Sven Hedin op
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NEW 2020
JAMES COOK
STANDAARD MET
INGENIEUZE SLIDE-OUT
LEVERBAAR IN DRIE DAKVERSIES
(GEEN/POP-UP/VAST)
HIGH-END HYPERMODERN
BINNENDESIGN
SPRINTER LEVERBAAR IN 4X4,
AUTOMAAT, 3L V6,…
ALLE DENKBARE MODERNE
RIJHULPSYSTEMEN LEVERBAAR
CENTRALE VERWARMING
MET KOELVLOEISTOF VOOR EXTREEM
WINTERGEBRUIK

€

vanaf

73.370

2) Jame

s Cook A

1) James

Cook classic

hte
c
a
w
r
e
v
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l
o
De z
er
James Cook is .
in 3 variaties

btw incl.

Met de slider bouw je
je camper om tot een

vanomobil

ruime slaapkamer.
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Deze Westfalia modellen zijn slechts een greep
uit onze collectie. Alle modellen en info op:

www.vanomobil.be/Nl/westfalia

D

3) James

Cook HD

Op ons
kun je vertrouwen

en
Volg ons n
word ee
van de il
Vanomloibe.
fami
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!

1

2
3

1

showroom

2

showroom

3

showroom

deerlijk

hoogstraten

tremelo

TER DONKT 38
+32 {0}56 43 01 80
DEERLIJK@VANOMOBIL.BE

ST-LENAARTSEWEG 30
+32 {0}3 420 07 80
HOOGSTRATEN@VANOMOBIL.BE

GROOTLOSESTRAAT 65
+32 {0}16 84 85 04
TREMELO@VANOMOBIL.BE

MA-VRIJ: 09.00 > 12.00 & 13.15 > 18.00 U
ZA: 10.00 > 18.00 U

MA-VRIJ: 08.30 > 12.00 & 13.30 > 18.00 U
ZA: 10.00 > 17.00 U

DI-VRIJ: 09.00 > 12.30 & 13.30 > 18.00 U
ZA: 09.00 > 17.00 U

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.

