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*Deze bon geeft u recht op  

een korting van € 3 op de toegangsprijs.

Om gebruik te kunnen maken van 

de korting, moet u uw ticket online  

kopen via www.mobicar.be 

en de kortingscode hiernaast gebruiken 

Deze code is niet geldig aan  

de ingang van de beurs!
   BON -€3*

MOBICAR56ste

       editie

SALON CARAVAN 
& MOTORHOME
BRUSSELS EXPO

11-15
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2018
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www.volkswagen.be

De luxueuze ontsnappingskoning.
Hou je van reizen, er even helemaal tussenuit zijn en grote, open ruimtes? Dan moet je bij de Grand California zijn. 
Deze ruime en luxueuze motorhome is een huis op vier wielen. De Grand California is compleet uitgerust 
met alles wat je nodig hebt op reis: een keuken, geïntegreerde badkamer met toilet, lavabo en douche, 
een tafel voor 4 personen, een slaapcompartiment voor de kinderen en een optioneel panoramisch ‘skyview’.

Kom hem ontdekken op de beurs Mobicar van 11 tot 15 oktober in Brussels Expo, Paleis 11.

Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.volkswagen.be 

De nieuwe  
Grand California.

BELGISCHE PREMIÈRE

op de beurs Mobicar van 11 tot 15 oktober

Volkswagen
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“Op weg naar de vrijheid. Dat is de nieuwe slogan die we vanaf 

dit jaar gebruiken om Mobicar’18 te beschrijven. Een slogan 

die 100 procent past bij reizen met de caravan of motorhome, 

want geen enkele andere manier van reizen kent meer vrijheid 

en flexibiliteit. Vergeet de dagelijkse stress en kom helemaal 

tot rust. Kies zélf je route en je bestemming. Of ga voor een 

reis zonder bestemming, vol avontuur. Het startpunt is alleszins 

Mobicar’18, dé beurs voor caravan- en motorhomeliefhebbers. 

Ons land kent almaar meer eigenaars van caravans en motorhomes.  

Dat bewijzen de inschrijvingen van vrijetijdsvoertuigen in het eerste halfjaar 

van 2018. Motorhomes blijven populair en de vraag is groot door de 

aantrekkelijke prijzen. De buitenkant verandert nauwelijks, het interieur blijft 

modern met indelingen die meer bewegingsvrijheid bieden. Ook de vans 

doen het goed: modellen met een hefdak en voor grotere gezinnen tot 

zes personen zijn geen uitzondering meer. De caravanmarkt blijft zoals de 

vorige jaren stabiel, maar ik hoop op een boost voor het volgende seizoen. 

De lagere aankoopprijs en het gebruik van de auto ter plaatse zijn dé grote 

troeven van een caravan.

Rest er mij alleen nog u heel veel plezier te wensen op Mobicar!  

De beurs heeft een nieuwe indeling met aparte zones voor motorhomes, 

caravans en accessoires en diensten. Het wordt nu dus nog makkelijker  

om het model te vinden dat perfect bij u past!”

Bart Decuyper

Voorzitter BCCMA, beursorganisator

VOORWOORD

COLOFON 
REDACTIE : Two cents 
COÖRDINATIE : Two cents 
FOTO’S : BCCMA 
PRODUCTIE : Apollo Communications
DESIGN : Apollo Communications
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HOE VERZEKER  
JE HET BEST JE 
CARAVAN OF 
MOTORHOME?
Een motorhome of caravan kopen is een hele investering.  
Met een goede verzekering kan je met een gerust gemoed op 
vakantie vertrekken. Een motorhome- of caravanverzekering ga 
je het best aan bij een maatschappij die hierin is gespecialiseerd. 
Weet je niet welke verzekering het beste bij je past?  
Wij geven je alvast een aantal tips om een geschikte verzekering 
te herkennen. 

1  VERZEKER JE CARAVAN 
OF MOTORHOME IN 
COMBINATIE MET JE 
PERSONENWAGEN

De meest voordelige verzekering sluit je  
af in combinatie met je personenwagen.  
De meeste gespecialiseerde motorhome- en 
caravanverzekeraars bieden zo’n combinatie aan, 
waardoor je minstens 50 procent minder betaalt, 
afhankelijk van de maatschappij.

2  KIES ALTIJD VOOR EEN 
OMNIUMVERZEKERING 

Met een omniumverzekering voor je motorhome  
of caravan ben je altijd het beste af.  
Een omnium verzekert je tegen eigen schade, 
brand, diefstal, diefstalschade, glasbreuk, 
hagelschade, natuurkrachten en aanrijding  
met dieren. Daarbovenop bieden gespecialiseerde 
verzekeringsmaatschappijen een Engelse 
vrijstelling aan voor de eigen schade  
die de eigenaar berokkent aan de motorhome 
(denk aan een kapotte bumper nadat je tegen  
een paaltje bent gereden). Bij een Engelse 
vrijstelling krijg je het volledige schadebedrag 
terugbetaald wanneer de schade hoger ligt dan 
het bedrag van de vrijstelling. Is de schade kleiner 
dan het bedrag van de vrijstelling, dan blijft de 
schade ten uwe laste. 

3  KIJK NA OF JE INBOEDEL 
IN DE CARAVAN OF 
MOTORHOME GEDEKT IS

Gespecialiseerde verzekeringsmaatschappijen 
bieden voordelige tarieven aan om de inboedel 
van de caravan of motorhome te verzekeren tegen 
brand en diefstal. Alle losse voorwerpen zoals 
kleding, laptops en fotoapparaten zijn dan gedekt  
in geval van brand of diefstal. Enkele maatschappijen 
bieden hiervoor een gratis uitbreiding in de brand- 
en diefstalverzekering van de woning. 

GOED VERZEKERD OP REIS

ACTUALITEIT
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Meer informatie:  
www.ruwelka.be en  
www.dubois-leulier.be

4  NEEM EEN MOTORHOME- 
OF CARAVANVERZEKERING 
MET REISBIJSTAND 

Een verzekering met reisbijstand dekt de 
bijstand voor je motorhome in geval van pech 
of ongeval. De motorhome en de passagiers 
worden gerepatrieerd indien de motorhome niet 
kan worden hersteld. Let op het gewicht van de 
motorhome: voor motorhomes van meer dan 
3,5 ton is de formule voor reisbijstand anders. 
Ook voor caravans bieden gespecialiseerde 
verzekeringsmaatschappijen aangepaste 
depannage, sleep- en repatriëringsdiensten. 

5  LEES DE KLEINE 
LETTERTJES

Deze tip spreekt vanzelf en moet altijd worden 
toegepast bij het ondertekenen van eender welk 
document: lees de volledige beschrijving van 
de verzekering, ook de kleine lettertjes. Weet je 
bijvoorbeeld wat er gebeurt in geval van een totaal 
verlies? 

Gespecialiseerde verzekerings-
maatschappijen bieden 24 en zelfs 
30 maanden zonder waardevermindering aan. 
Nog een addertje: verzekert je maatschappij je 
caravan zowel wanneer hij stilstaat als wanneer hij 
wordt gesleept door een auto? Gespecialiseerde 
verzekeringsmaatschappijen bieden de twee aan, 
maar in sommige gevallen is je caravan enkel 
verzekerd wanneer hij in beweging is.

6  OPGEPAST MET 
DOORVERHUREN

Wees voorzichtig met het doorverhuren van je eigen 
voertuig aan derden. Respecteer alle voorwaarden 
uit de verzekeringspolis om volledig gedekt te zijn. 
Garantievoorwaarden kunnen worden beperkt door 
het buitengewone gebruik van het voertuig, met 
name verhuur. Ook de restwaarde van het voertuig 
kan worden beïnvloed door een abnormaal hoog 
aantal gereden kilometers. 

ACTUALITEIT
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De voordelen van een NKC-lidmaatschap

  Gratis app Campercontact met meer dan 25.000 camperlocaties in Europa
  Magazine Kampeerauto, 9 keer per jaar boordevol camperinformatie
  Gratis technisch en juridisch advies
  Mogelijkheid voor goede camperverzekering
  Veel kortingen en voordelen met de NKC/CCI ledenpas

Meer weten en benieuwd naar de beursacties?  
Kom langs tijdens de beurs bij stand 623.

Meer info? www.nkc.eu

Word lid van Europa’s 
grootste camperclub.  
NKC, voor en door 
camperaars!

APP 
CAMPERCONTACT 

GRATIS VOOR 
LEDEN



MOBICAR’18

56ste
INTERNATIONALE
BEURS VOOR
CARAVANS & 
MOTORHOMES

BRUSSELS 
EXPO 
(HEIZEL) 

11/10 
TOT EN MET 
15/10/2018

ALLE DAGEN 
OPEN VAN 
10U00 TOT 18U00

www.mobicar.be

INFO
PRAKTISCHE

Wat?
De 56ste editie van Mobicar, de beurs voor caravans, motorhomes en 
kampeeraccessoires en -diensten. The place to be om de nieuwste modellen  
te ontdekken en te vergelijken, maar evengoed om alvast weg te dromen  
bij je volgende vakantieplannen. 

Voor wie? 
Voor iedereen! Niemand is te jong of te oud voor een kampeervakantie.

Wanneer?
Van donderdag 11 tot en met maandag 15 oktober 2018.  
De beurs is elke dag open van 10 tot 18 uur. 

Waar? 
Brussels Expo (Heizel), Belgiëplein 1, 1020 Brussel 

Tickets? 
Surf naar www.mobicar.be of koop je tickets aan de kassa. 
Kortingsbonnen zijn niet geldig aan de inkom van de beurs. 
Om van je korting te genieten, geef je de kortingscode in wanneer  
je de tickets online aankoopt.

Mobicar’18 is dé beurs 

voor liefhebbers  

van de meest vrije  

manier van reizen.  

Ontdek meer dan 700 

modellen caravans  

en motorhomes, 

maar ook handige 

accessoires  

en diensten.  

Kortom: alles voor 

een geslaagde 

kampeervakantie! 

Ontdek hieronder 

welke nieuwigheden en 

activiteiten Mobicar’18  

in petto heeft. 

NIEUWIGHEDEN EN ACTIVITEITEN
Nieuwe indeling  
van de paleizen

De indeling van Mobicar ziet er dit jaar voor  
het eerst anders uit! De beurs is opgedeeld  
in drie zones: eentje voor motorhomes, eentje  
voor caravans en eentje voor accessoires en 
diensten. De verschillende zones herken je aan  
de kleuren op het beursplan (zie pagina’s 8 en 9)  
én aan het tapijt op de beurs: oranje voor 
accessoires en diensten, groen voor motorhomes 
en blauw voor caravans. Zo vind je makkelijker  
je weg op de beurs en kan je gerichter op zoek 
gaan naar het product dat jou interesseert.

Kinderopvang en tekenwedstrijd

De deuren van Mobicar staan opnieuw open voor 
de kleinste kampeerders. Voor een ballenbad, 
springkasteel, spelletjes en ander leuks kunnen 
ze terecht in de kinderopvang. Ze zijn er welkom 
tijdens het beursweekend op 13 en 14 oktober  
in paleis 11 op de eerste verdieping. Ze kunnen  
er meedoen aan een heuse tekenwedstrijd! 

Gratis oogtest

Het belang van een goed zicht op de baan wordt 
vaak onderschat. Wil je weten of je ogen helemaal 
in orde zijn als je straks achter het stuur van die 
nieuwe caravan of motorhome kruipt?  
Laat je testen en adviseren door oogspecialist 
Essilor in paleis 6, stand 633.

Caravan en motorhome  
van het jaar 2019

De verkiezing van de Caravan van het Jaar en  
de Motorhome van het Jaar is inmiddels een vaste 
waarde tijdens Mobicar. 18 motorhomes en  
6 caravans strijden opnieuw voor deze prestigieuze 
titel en krijgen de kans om in 2019 de Caravan 
of Motorhome van het Jaar te zijn. De vijfkoppige 
jury die de genomineerden zorgvuldig uitkiest, 
bestaat uit een journalist van Kampeertoerist, 
het magazine van kampeerorganisatie Vlaamse 
Kampeertoeristen (VKT), die de belangen  
van kampeerders verdedigt en hen bijstaat  
met goede raad. Hij wordt bijgestaan door twee 
journalisten van het magazine Kampeerwereld, 
een vaste waarde voor liefhebbers van het 
vrijetijdstoerisme. De jury wordt vervolledigd 
door twee redactieleden van Pasar-magazine en 
het magazine Campertijd, twee publicaties van 
vrijetijdsorganisatie Pasar. 

Vergeet niet om bij de ingang van Mobicar’18  
een stembriefje mee te nemen. Deponeer het 
biljet in de urne bij de motorhome of caravan die 
volgens jou de titel verdient. Zo maak je kans op 
een bon van 500 euro bij één van de exposanten 
aanwezig op de beurs. De genomineerde modellen 
zijn te herkennen aan de stickers op de voertuigen. 

NIEUW

NIEUW

MOBICAR’18MOBICAR’18
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Dit plan bevat de organisatie van de beurs  
op datum van 10/09/2018.
Het is mogelijk dat er nog aanpassingen worden 
gemaakt voor de opening van de beurs. 

MOTORHOMES PALEIS STAND
ADRIA 7 705
AUTOSTAR 11 1114
BAVARIA 9 930
BENIMAR 9 928
BLUCAMP 11 1104
BRAVIA 11 1122
BÜRSTNER 7 702
C.I. 9 928
CARADO 11 1113
CARTHAGO 9 927
CHALLENGER 9 929
CHAUSSON 7 707
CLEVER 11 1123
CONCORDE 11 1123

DETHLEFFS 7 701
DREAMER 11 1117
ELNAGH 11 1123
ETRUSCO 9 928
EURAMOBIL 7 704
FIAT PROFESSIONAL 9 901
FLEURETTE 11 1120
FLORIUM 11 1120
FONT VENDÔME 9 928
FRANKIA 11 1102
GIOTTILINE 11 1104
GLOBECAR 11 1123
GLOBE-TRAVELLER 11 1110
HANROAD 9 928
HOBBY 11 1115
HYMER 7 703

CARAVANS PALEIS STAND
ADRIA 6 610
ABI 6 602
AB SUNDECKS 6 602
BÜRSTNER 6 609
CARAVELAIR 6 605
DETHLEFFS 6 604
ERIBA 6 608
FENDT CARAVAN 6 613
HERO CAMPER 6 646
HOBBY 6 612
KABE 6 601
KNAUS 6 603
LMC 6 604
SILVER 6 607
STERCKEMAN 6 611
TABBERT 6 607
WEINSBERG 6 603
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2018

HYMERCAR 7 703
ILUSION 11 1122
ITINEO 11 1117
KNAUS 7 708
LA STRADA 11 1108
LAIKA 11 1114
LE VOYAGEUR 9 925
LIVINGSTONE 7 706
LMC 7 701
MALIBU 9 927
MC LOUIS 9 925
MOBILVETTA 7 704
MORELO 9 925
NIESMANN & BISSCHOF 7 708
NOTIN 11 1114
PILOTE 11 1121

PLA 11 1104
PÖSSL 11 1123
RANDGER 7 706
RAPIDO 11 1118
RIMOR 11 1123
ROADCAR 11 1123
ROLLERTEAM 7 706
SUN LIVING 7 705
SUNLIGHT 7 701
SWIFT 11 1110/1122
VANTOURER 11 1122
VOLKSWAGEN 11 1101
WEINSBERG 11 1112
WESTFALIA 7 708

VOUWWAGENS PALEIS STAND
ISABELLA 6 642
RACLET 11 1106
TRIGANO 11 1106 
 
TOEBEHOREN PALEIS STAND
AUVENT ADM VOORTENT 9 924
AIRTRAILER 9 910
ALU CAB 9 902
ANTARGAZ 9 904
AQUAVIVA 9 903 C
BARDANI 9 914
BEAUT 9 918
BOZARC 9 922
CAMPER-DIËM 9 906
CASADA  6 617 A
CRESPO 9 914
DOREMA 9 914
DWT 9 912
EASY DRIVER 9 916
EP HYDRAULICS 9 910
EZA 6 616
FIAMMA 9 918
GÜSTO 9 912
ISABELLA 6 642
JAMES BAROUD 9 902
LAFUMA 9 914
LEVOOZ 9 920
LINNEPE 9 910
MASTERVOLT 9 911
MA-VE 9 910
MCK 9 903 A
OUTWELL 9 914
SHOPPING 4 6 632
REICH 9 916
SOPLAIR 6 616
SR MECOTRONIC 9 910
STENGEL 9 911
STICKNTRACK 6 632 
SUNWARE 9 911
THULE 6 640
TRIGANO ACCESSOIRES 6 636
TRUMA 6 627
VB AIRSUSPENSION 9 910
VENTURA 6 642
VERCOVAN 9 907
WATTITUD 6 641
WHISPER POWER 9 911
XZENT 9 908
YO REMORQUES - RAPHAËL PICRON 6 635
ZENEC 9 908
  
CLUBS PALEIS STAND
AMI 6 622
ASSOCIATION MOTORHOMES  
DE BELGIQUE 6 615
MOTORHOME CLUB BELGE 9 903 B
PASAR 6 626
R3CB 6 629
VLAAMSE KAMPEERTOERISTEN 6 643
WALCAMP 6 621

DIENSTEN PALEIS STAND
ACSI CAMPINGCARD 6 629/643 
VKT-VERZEKERINGEN 6 643
NKC 6 623
DUBOIS ET LEULIER 9 915
DVV CAMPERVERZEKERINGEN 6 626
ESSILOR 6 633
KAMPEERWERELD /  
CAMPING & LOISIRS 6 630
PARK4NIGHT 6 618
RUWELKA VERZEKERINGEN 9 909
SANDERUS 6 620
KEGELS & VAN ANTWERPEN  
VERZEKERINGEN 6 619

CAMPINGS 
& TOERISME PALEIS STAND
CAMPING CONFORT 6 637
CAMPING LE HÉRON 6 637
CAP LATITUDE VOYAGES  6 617 B
C’EST SI BON 6 631
THELLIER VOYAGES 6 639

DEALERS PALEIS STAND
ADM BACHES 9 924
A.J.D.  6/7/11 612/707/1118

ALPHA MOTORHOMES 11 1123
ANTWERP MOTORHOMES 7/11 701/1108
ASV MOTORHOMES 7 701
AUVAC 9 912
BADÉ 9 918
BECKERS CARAVANS 6 612/613
BP INVEST 6 616
BRONN TECHNICS 11 1102
CAMPING DISTRIBUTION 6 632/642/646

CAMPING ZORRO 11 1106
CAMPINGSHOW VERVAET 6/7 609/702
CAMPIRAMA 6/7/11 608/703/1113

CARAVANS BLONDEEL 6 605/611
CARAVAN-EXPO 6 605/607/611

CARAVAN & MOTORHOME 
CENTER DE BLOCK 6 611
CTM MOTORHOMES 11 1120
CARAVANING CENTER 6 604
DC MOTORHOMES 9 928/927
DD MOBILHOMES 7 701
DECUYPER 6/11 605/612/613/1118

DENYS MOTORHOMES 7 701
DE WOLF 6/7 610/705
DICAR MOTORHOMESS 9 925/928
D’IETEREN 11 1101
DKW CARAVANS 6 604/610
EDR AUTOMOTIV GROUP 9 908
EUROCAMPERS 11 1118
EUROPACARAVANS 6 601/603
EUROJAPAN CAR AND PARTS 9 902
FALTER 6 613
GIMEG 6 627
HAINAUT CARAVANING CENTER 6/9 605/925/928

IDEAL CARAVANS 6/11 612/613//646/1115

LA MAYETTE CARAVANS 6 602
LIBERTYROAD 11 1104
M-MOTORHOMES 11 1122
NAVEX ELEKTRO 9 911
PRINCE CARAVANING 6 611/612/613/646

RAPHAËL PICRON 6 635
RIJMARAN 6/7/11 601/611/701/1112

SAWIKO FRANCE 9 903 A
THE CAMPING STORE 9 914
THE VAN COMPANY 11 1110
URBANO 7/9/11 704/706/930/1114

VANOMOBIL 7/11 702/705/707/708/1117

VANQUIP 9 910
VERBEECK CARAVANING 7 708
VERCOVAN 9 907

MOBICAR’18
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Een overnachting kost 10 euro per voertuig  
per nacht voor een staanplaats met elektriciteit. 
Reserveer je plaats op www.mobicar.be/ 
reserveer-overnachting. Klik op de 
bezoekerspagina door naar ‘overnachten’ en laat  
je gegevens achter in het reservatieformulier.

Testrit

Altijd al eens willen voelen hoe het is om met een 
motorhome te rijden? Of twijfel je nog over je 
aankoop van een voertuig omdat je denkt dat rijden 
met een motorhome ingewikkeld of moeilijk is?  
Test het nu uit op Mobicar! Onder begeleiding  
van één van de exposanten maak je een testrit  
met een model naar keuze op de site van de 
Heizel, van Brussels Expo tot het Atomium.  
Online registratie is verplicht via www.mobicar.be/
reserveer-testrit. Verzamelen voor de testrit kan 
vooraan paleis 7. 

Streetfood kraampjes

Geniet tijdens het kijken, vergelijken en inspireren 
van een welverdiende break bij één van de 
streetfood kraampjes. Je vindt ze verspreid over 
de hoofdgang van paleis 11.

VERVOLG
NIEUWIGHEDEN EN ACTIVITEITEN

Klimmuur

Kids die tijdens hun bezoek aan Mobicar hun 
energie kwijt willen, kunnen hun hart ophalen 
aan de Mobicar-klimmuur. Ontdek deze verticale 
roadtrip in paleis 6, stand 625. 

Salondeal

Is de aankoop van een motorhome of caravan  
op de beurs in kannen en kruiken? Vier je aanwinst 
met een cadeau van de beursorganisator.  
Kom met je aankoopbon naar het secreteriaat  
in paleis 7 en ontvang een gratis fles champagne!

Overnachtingszone

Kom je met je eigen caravan of motorhome naar  
de beurs en blijf je graag overnachten op Mobicar?  
Dan kan je terecht op de overnachtingszone 
op parking C. We voorzien een afgebakende 
zone die toegankelijk is van woensdag 10 tot en 
met dinsdag 16 oktober. De foodtruck van Ellis 
Gourmet Burger is er tot je dienst op donderdag- 
en vrijdagavond (actie wordt verlengd op zaterdag- 
en zondagavond indien succes). 

NIEUWNIEUW

NIEUW

MOBICAR’18
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De grootste kampeervereniging  
van Vlaanderen

Campertijd: magazine voor camperaars
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ism DVV

Leuke kampeertips in Pasar-magazine
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Hét magazine voor de motorhomefan

Tweedehands camper kopen  |  25 onmisbare accessoires  |  Camperplaatsen

Roadtrip IerlandRoadtrip Ierland
Natuurwonderen en gezellige stadjes

Campers zonder 

vast bed achteraanWeekendje Weg: 

 Gravelines

ed
iti

e #
2/

20
18

 –
 zo

me
r

B
P

€ 5,95

Uitgebreid getest: 

 Carthago C-Tourer I 143

Ideaal voor de verwarming, het warme water en de kookplaat in uw mobilhome of caravan, 

of voor uw barbecue en terrasverwarmer

Bent u het gezeul met zware gasflessen onderweg beu? Dan is de Calypso van Antargaz een perfect alternatief voor uw mobiele 

gasvoorraad. Deze kunststof gasfles is verrassend licht waardoor u snel op gewicht bespaart wanneer u rondreist of gaat 

kamperen.  De Calypso is ook erg compact (55 cm hoog, 33 cm breed) zodat u makkelijk twee Calypso flessen kunt meenemen 

in uw flessenkast. Dankzij de stevige verpakking en het innovatieve ‘Clip on’-systeem is deze gasfles uiterst betrouwbaar. 

Ontdek één van de 1000 verdeelpunten  

in de Benelux op www.antargaz.be/calypso  

Vragen? Contacteer Antargaz op 0800 122 78 (gratis)  

of info.be@antargaz.com

‘clip-on’ drukregelaar
‘clip-on’ drukregelaar
‘clip-on’ drukregelaar‘clip-on’ adapter

CalypsoCalypso

Calypso, de makkelijke gasfles!
Calypso, de makkelijke gasfles!

ANT17_ADV_CAMPERTIJD.indd   1

8/03/17   17:44

campertijd_cover_042018.indd   4,6

28/05/2018   16:24:46

Bezoek ons in hal 6, stand 626!

Dat doe je met Pasar
Kamperen?

11_Advertentie Beurskrant 2018.indd   1 10/08/2018   14:27:10

(En die van jou!)
klassiekersonze

kennenWij

Plaat Préféré: Elke weekdag tussen 8 en 9u.
De Topcollectie: Elke weekdag tussen 13 en 16u.

S A L O N  C A R A V A N  &  M OTO R H O M E
18 te Brussel

van 11 t/m 15 oktober2019
COLLECTION 

Kom naar 

PAVILJOEN 11

Ontdek al onze nieuwigheden

Nieuws en actualiteiten vindt u op onze websites en op 

AP-Rapido-Mobicar-185x138,5-6_NL.indd   1 10/07/2018   09:31



HUIS
OP 
WIELEN

Tekst: Aurélie Schoonjans
Foto:  © Vanlifemagazine.co 

Journaliste Aurélie Schoonjans vertrok 

vorige zomer voor het eerst met de 

motorhome op vakantie. Haar verslag 

verscheen toen in het blad Actief Wonen. 

Wij laten jou nu mee genieten van haar 

eerste ervaring!

Je zoekt de mooiste campings of staanplaatsen 
uit om de nacht door te brengen. Je neemt een 
aperitiefje en praat met de buren over het leven op 
de weg. Schrik hebben om te rijden of om in een 
kleine ruimte verblijven strekt niet tot aanbeveling, 
maar het is ontzettend leuk om een klein, gezellig 
en mobiel nestje te creëren waar je alles bij de 
hand hebt: bed, wc, douche, aanrecht, gasvuur, 
koelkast, bankjes, tafel, tv en opbergkastjes tot in 
de kleinste hoekjes. Op de camping vind je alles om 
comfortabel te reizen: water om de reserve van de 
mobilhome aan te vullen en elektriciteit. Vertrekken 
wanneer je er zin in hebt, stoppen als het landschap 
je aanstaat en picknicken langs de weg…  
Dat is pas echte vrijheid.

‘Van Life’, een trend die doet dromen

Zoek maar eens op #vanlife… Liefhebbers van die 
levensstijl en de Flower Power-vans van de hippies 
zijn prominent aanwezig op de sociale media en 
laten je daar meegenieten van hun nomadische 
bestaan. Op Instagram zijn intussen bijna twee 
miljoen foto’s te vinden van deze way of life.  
De ‘Vanlifers’, mensen die leven in een ingerichte 
minibus, komen vooral uit de VS. Daar werd een van 
altijd beschouwd als een comfortabel en goedkoop 
vervoermiddel. De Amerikaanse wetgeving laat 
wildkamperen toe: je kunt vrijwel overal overnachten. 
In de meeste Europese landen is vrij kamperen 
niet toegestaan. Als je eraan denkt om met een 
busje te reizen, moet je wel weten dat die minder 
comfortabel is dan een motorhome. Je hebt geen 
keuken of toilet, geen water en geen elektriciteit. 
Het bed op de achterbank is ook niet altijd even 
aangenaam voor de rug. Voor je voluit gaat voor 
een Combi VW, raden we je toch aan om het 
zwerversleven uit te testen met een caravan of een 
motorhome. Klaar om te vertrekken?

Een keukentje, salon, badkamer 
en bed op vier wielen, en dan maar 
reizen waarheen je wil: caravans, 
motorhomes en kampeerbusjes 
zijn opnieuw in. Een andere manier 
van leven of een nieuwe vorm van 
toerisme? Wie zijn de nomaden  
van vandaag?

Je hotel inruilen voor een motorhome, een grote 
kamer voor een krappe vijf op twee meter, een 
inloopdouche voor een kleine douchecabine.  
Een vreemde keuze? Veel mensen vinden alvast 
van niet. Hoeveel Belgen op reis gaan met de 
caravan of met een minibusje weten we niet 
precies, maar op sociale media én op de weg 
neemt het aantal duidelijk toe. Let maar eens 
op het aantal caravans en motorhomes die je 
onderweg tegenkomt. Je zult versteld staan.  
Komt het door de slow life-trend of de behoefte 
om het iets rustiger aan te doen in het leven?  
Feit is dat veel vakantiegangers de vervelende 
drukte in de vakantieclubs links laten liggen om 
enkele weken of zelfs maanden on the road te 
zijn. Wat niet betekent dat ze de moderne wereld 
volledig afzweren. Smartphones, televisie en 
laptops gaan gewoon mee op reis.  
En hoewel de nieuwste motorhomes nog niet 
uitgerust zijn met wifi, is roaming in Europa zo 
goed als gratis geworden, dus je kunt overal 
online gaan.

De route uitstippelen

Reizen met de caravan of motorhome is 
vertrekken zonder ook maar iets te reserveren; 
gewoon je weg uitstippelen met de hulp van gps 
of kaart. Je gaat op ontdekking in de stad en 
neemt de tijd om te genieten van de natuur. 

T O E R I S M E

12



Minervastraat 7 • 8870 Izegem • Tel: +32 56 356 258 • Fax: +32 56 370 269 • www.campirama.be • info@campirama.be

EXCLUSIEF INVOERDER
HYMER EN CARADO

Dé specialist in campervans,
caravans en motorhomes

HYMER MERCEDES SLC
(Super Light Chassis)

DE PERFECTE COMBINATIE 

HYMER
Modern Comfort Line
Een stap voorsprong

LICHT, INNOVATIEF & BEDRIJFSZEKER

Lid worden  
 

van een wandelclub:
Ben je nog geen lid van een wandelclub en wil je graag kennismaken met de georganiseerde wandelsport?  
Zoek dan via onze website een wandelclub naar keuze. Neem contact op met de secretaris van de wandelclub of 
ga wandelen op één van hun organisaties. Ze helpen je graag verder met je aansluiting.  
 
 

rechtstreeks bij de federatie:  Dat kan ook!
Speciale actie: Abonnees van Mobicar Magazine die vóór 31/10/2018 aansluiten als federatielid voor 2018,  
krijgen het lidmaatschap 2019 gratis + een mooie powerbank erbovenop!   
Geef je gegevens door via www.wandelsportvlaanderen.be (Lid worden).  
Vul op het aanmeldingsformulier de code MOB18 in.  
Alleen dan krijg je deze extra voordelen.  
Een lidmaatschap kost 35 euro per jaar voor het 1e gezinslid, 
25 euro voor het 2e gezinslid en vanaf het 3e gezinslid betaal 
je 15 euro.  Het lidmaatschap loopt telkens tot het einde van 
het jaar.

 
Via deze powerbank van  
Wandelsport Vlaanderen vzw 
 laad je je gsm of gps zo weer op. 

Wandelsport Vlaanderen vzw  



ALLE 
OPLEIDINGEN 
(PRAKTIJK EN THEORIE) 

SPECIALISATIE 
RIJBEWIJS 
BE EN C1 

RIJSCHOOL SANDERUS  (25 vestigingen)
info@sanderus.com     015 41 34 44

DAG 2:  
LAATSTE DAG OEFENEN

Tijd voor de tweede en meteen ook laatste dag 
waarop Annelies haar manoeuvres oefent. Het eerste 
uur van de les herhaalt ze wat ze gisteren leerde.  
Daarna is het tijd voor de volgende twee uitdagingen:  
het vast- en loskoppelen van de aanhangwagen  
en het rijden op de baan. De vast- en loskoppeling 
loopt vanaf het eerste moment vlot. De eerste keer 
op de baan met een caravan is even wennen, maar 
Annelies voelt zich meteen in vakantiestemming.

EEN BE-RIJBEWIJS  
HALEN?

SIMPEL!

EEN RIJBEWIJS B, BE OF B MET CODE 96  

  WAT MAG JE TREKKEN? 
•  Met een rijbewijs B mag een voertuig van categorie B een aanhangwagen met een maximale toegestane massa (MTM) trekken  

van 750 kg OF een MTM hoger dan 750 kg. In dat laatste geval mag het gewicht van het samenstel niet hoger zijn dan 3.500 kg  
en de MTM van de aanhangwagen mag niet groter zijn dan het eigen gewicht van het trekkend voertuig. 

•  Met een rijbewijs B met code 96 mag een voertuig van categorie B een aanhangwagen trekken met een MTM hoger dan 750 kg,  
op voorwaarde dat de MTM van het samenstel niet hoger is dan 4.250 kg. 

•  Met een rijbewijs BE mag een voertuig van categorie B een aanhangwagen trekken met een MTM van 3.500 kg,  
op voorwaarde dat de MTM van het samenstel niet meer dan 7.000 kg bedraagt. 

Hoe haal je het rijbewijs BE?
Voor het rijbewijs BE is geen theoretisch examen vereist. Je volgt acht uur praktijk, waarin je verschillende oefeningen aflegt.  
Tijdens het examen moet je de volgende manoeuvres doen: achteruitrijden in een rechte lijn, inparkeren tegen de stoeprand,  
vast- en loskoppelen van de aanhangwagen en 30 minuten rijden op de baan. 

Meer informatie: www.sanderus.be 

DAG 1:  
DE EERSTE MANOEUVRES

Vandaag heeft Annelies haar eerste rijles!  
Op het programma staan twee manoeuvres:  
in een rechte lijn achteruitrijden en achteruit inparkeren 
tegen de stoep. Zelfverzekerd probeert Annelies beide 
manoeuvres eerst zonder hulp.  
Verdict: flop. Na enkele gouden tips van de 
rijinstructeur heeft Annelies het helemaal onder de knie. 

DAG 3:  
PRAKTISCH EXAMEN

Het is zover! Vandaag legt Annelies haar praktisch examen af. 
Na acht uur oefenen, verspreid over twee dagen, voelt Annelies 
gezonde zenuwen. Evenals bij het oefenen met de rijinstructeur, 
begint de test met enkele routinecontroles, zoals het aanduiden 
van de remvloeistof. Daarna is het tijd om de drie geoefende 
manoeuvres en oefeningen af te leggen: achteruitrijden 
in een rechte lijn, inparkeren tegen de stoeprand en het 
vast- en loskoppelen van de aanhangwagen. Tot haar grote 
opluchting lukt alles perfect. De rit op de baan vraagt haar volle 
concentratie, want op alles moet ze letten: snelheid, spiegels, 
positie van de handen, voorrang van rechts, verkeersborden en 
natuurlijk de aanhangwagen. Met klamme handen rijdt ze na  
30 minuten terug naar het examencentrum.

Eindoordeel: geslaagd! Vol trots gaat Annelies naar huis en laat 
ze het officiële papier aan haar ouders zien.  
Tijd om een eerste vakantie met de caravan te plannen! 

Annelies, 24 jaar, komt uit een familie van fervente 
caravangebruikers. Toen wij haar vroegen of ze interesse 
had in het halen van een rijbewijs BE, twijfelde ze geen 
seconde. Eindelijk zou ook zij met de caravan op reis 
kunnen! Benieuwd of ze haar rijbewijs BE haalt?  
Lees zeker verder of bezoek haar blog op www.mobicar.be 
voor meer details over haar weg naar het rijbewijs BE!  
Met dank aan rijschool Sanderus. 

ACTUALITEIT
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De nieuw ontwikkelde Ixeo T overtuigt met stijl en functionaliteit – zowel van binnen als 
van buiten. Het moderne design trekt de aandacht op straat. Het hefbed boven de 
zitgroep tovert de woonkamer snel om tot slaapkamer en hoogwaardige 
detailoplossingen maken de Ixeo T tot de perfecte reisgenoot. 
Beleef meer #overalthuis. Gewoon typisch Bürstner.

Meer info op: www.burstner.com  

Bürstner GmbH & Co. KG, Weststrasse 33, 77694 Kehl

#overalthuis ook 
met hoge eisen

Bezoek ons in hal 7

Meer info of een vrijblijvende offerte: www.bozarc.be

 

Bezoek ons in HAL 9 – STAND 922  
UNIEKE VOORWAARDEN!

•  uniek en luchtig design
•  beschermt tegen alle weersomstandigheden
•  ijzersterk en slijtvast, CE-gekeurd
•  op maat van je voertuig

Geef je voertuig de
optimale bescherming



Ooit al gedacht aan een tweede thuis  
in een groene, rustige omgeving?  
Dan heb je waarschijnlijk al verschillende 
opties overlopen: een appartement  
aan de zee, een chalet in de Ardennen  
of een caravan of motorhome  
om eender waar mee naartoe te gaan.  
Allemaal perfecte manieren om vrije  
tijd door te brengen in de natuur.  
Maar overweeg zeker ook eens  
een mobiel verblijf in een recreatiepark. 
Nooit van gehoord? Wij overtuigen je 
hieronder van de voordelen!

Een mobiel verblijf, in de volksmond ook bekend als een ‘stacaravan’, is dé 
oplossing voor wie een tweede verblijfsplaats zoekt. Aan zee, in een groene, 
bosrijke omgeving of rustig aan het water: in België is elke regio geschikt om 
vrije tijd door te brengen, terwijl je nooit ver van huis bent. Een recreatiepark 
is de ideale plek waar kinderen veilig en ongedwongen kunnen ravotten, 
fietsen en veel nieuwe vriendjes kunnen leren kennen. Meer dan gelijk welke 
logiesvorm vind je hier een kindvriendelijke, groene en gezonde omgeving. 

Dus of je nu af en toe een weekendje met z’n tweetjes weggaat, of er elke 
vakantieperiode op uit trekt met kinderen en kleinkinderen, elke formule  
is buitengewoon in elk seizoen! Met een eigen mobiel verblijf is het mogelijk  
om eender wanneer met eender wie te genieten van vrije tijd. 

Het ideale buitenhuis

Als je nog twijfelt of een mobiel verblijf wel iets voor jou is, is huren altijd 
een optie. Zowel kopers als huurders hebben een brede waaier aan 
keuzemogelijkheden. In een mobiel verblijf hoef je niets te missen van thuis. 
De kampeerruimte is groot genoeg voor een stacaravan, een terras of tuintje  
en een wagen. Mobiele verblijven zijn doorgaans voorzien van alle luxe:  
een volledig uitgeruste keuken en badkamer, zitruimte met televisie en meerdere 
slaapkamers. Bovendien richt je het verblijf helemaal in naar jouw smaak! 

Ontdek welke plaats in België je hart verovert en bekijk het aanbod in elke 
regio. Pittoreske dorpjes, schitterende kunststeden met een rijk cultureel 
erfgoed, gezellige terrasjes, mooie zandstranden, groene gebieden,  
een uitgebreid netwerk van wandel- en fietsknooppunten, attracties en 
musea, natuurgebieden; we hebben het allemaal. 

Buitengewoonverblijf.be 

Wil je meer weten over het kopen of huren van een mobiel verblijf?  
Surf dan naar www.buitengewoonverblijf.be. Deze website geeft alle 
mogelijkheden voor een vakantie in een stacaravan. Kandidaat-kopers 
kunnen er het ruime aanbod van verblijven in Vlaamse verblijfparken bekijken. 
Ben je al eigenaar? Dan vind je er alle aanbiedingen van vrije staanplaatsen. 
Raadpleeg er zeker ook de lijst van erkende dealers of invoerders van 
mobiele verblijven. Deze website is een initiatief van RECREAD en BCCMA. 

DROOM WEG 
IN EEN BUITENGEWOON 

VERBLIJF

® Jan Darthet

® Jan Darthet

I N S P I R AT I E
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NIET TE MISSEN 
ACCESSOIRES  
OP MOBICAR
Ben je gepakt, gezakt en helemaal klaar om te vertrekken met je motorhome  

of caravan? Misschien ontbreken er nog wel enkele accessoires waaraan je eerst  

niet had gedacht. Check dit lijstje met vijf must haves voor je volgende trip! 

Altijd een extra batterij
Het opladen van een tweede batterij in moderne voertuigen is niet altijd vanzelfsprekend.  
Moderne, energiezuinige motoren zijn uitgerust met slimme alternatoren, gebouwd volgens de Euro5  
of Euro6 emissiestandaard. Die slimme alternatoren maken gebruik van een variabele spanning,  
maar kunnen de batterijen beschadigen. Als oplossing introduceert Mastervolt de Mac Plus “Euro6” laders.
Vind de Mac Plus Euro6 lader bij Navex Elektro, Paleis 9, stand 911 

Luxestoel op de camping
Kamperen wil niet zeggen dat je aan luxe moet inboeten. Voorzie in de caravan of motorhome  
een plaatsje voor deze luxueuze Crespo-standenstoel, die je compact kan opbergen. Deze stoel biedt 
maximaal comfort door de in zeven standen verstelbare rugleuning en de gepolsterde stof.  
De vulling is luchtdoorlatend en houdt geen vocht vast, waardoor de stoel sneller droogt.  
De rugleuning, de zitting en de armleggers zijn ergonomisch gevormd.
Vind de Crespo Ap-237 Air-Deluxe bij Camping Zorro, Paleis 11, stand 1106

Neem je fiets makkelijk mee
De Veloslide is een handige, innovatieve fietsendrager voor de garageruimte van de motorhome.  
De drager wordt geïnstalleerd in de garageruimte van de motorhome en is geschikt voor twee 
(elektrische) fietsen. Het laden en lossen doe je comfortabel buiten het voertuig, want de drager schuift 
tot 1,5 meter uit het voertuig. Robuuste, veilige afstandshouders en wielbevestigingen zorgen ervoor dat 
de fietsen niet verschuiven tijdens het vervoer. De fietsendrager neemt weinig plaats in wanneer hij niet  
in gebruik is, aangezien hij volledig zijdelings kan worden verschoven of kan worden afgenomen. 
Vind de Veloslide bij Thule, Paleis 6, stand 640

Waterpas in een handomdraai
Je kent het misschien wel: je caravan of motorhome staat scheef, zelfs met oprijblokken.  
Je probeert de klus te klaren met wat extra blokken hier en wat plankjes daar, maar je hebt telkens 
hetzelfde probleem. Met een handig levelsysteem heb je wat meer tijd om te genieten. Met één druk 
op de knop wordt je caravan of motorhome volautomatisch waterpas gezet door vier hydraulische 
steunpoten onder het voertuig. Binnen twee minuten staat je voertuig volledig recht en stabiel. 
Vind een automatisch levelsysteem bij VanQuip, Paleis 9, stand 910

Ga voor avontuur
Is een caravan, motorhome of tent geen uitdaging meer voor jou? Ga dan voor een daktent!  
De James Baroud daktent is ontworpen om snel op de dakdragers van een auto of truck te passen.  
De tent is geschikt voor reizen op hard terrein, presteert goed bij extreme weersomstandigheden  
en is esthetisch aantrekkelijk. De James Baroud Discovery daktent is geschikt voor twee volwassenen  
en één kind en opent in 30 seconden. 
Vind de James Baroud Discovery bij Eurojapan, Paleis 9, stand 902 

TOEBEHOREN
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Leden van de Dicar Group.

www.hainaut-caravaning.be

LODELINSART 
(16.000m2 expo)

Motorhomes, caravans, 
accessoireshop 400 m² 
Chée de Bruxelles, 296 

Tel. : 071 32 43 18
(Ma. tot vrij. van 9u tot 12u en van 13u 

tot 18u. Za. van 9u tot 17u)

AWANS
Motorhomes, caravans

Rue de Bruxelles 175
Tel. : 04 257 63 64

(Ma. t.e.m. za. van 10u tot 18u, 
zo. van 13u tot 17u (april t.e.m. 

oktober))

  De aankoopkracht 
van de N°1 groep in 
België

  Een ruime keuze aan 
stockmodellen en 
snelle levering

  Speciale series en 
voordelige pakketten 

  Meer dan 40 jaar 
ervaring 

  Ruim aanbod twee-
dehands voertuigen 
met garantie 

DE GROOTSTE KEUZE VAN HET LAND. 
13 merken permanent tentoongesteld !

53 JAAR ERVARING 
tot uw dienst ! 

www.ajd.be

NEUPRÉ (LUIK)
Route du Condroz 205

Tel. : 04 371 32 37

  Rechtstreekse 
invoerder van 8 grote 
merken 

  Keuze uit 150 
stockmodellen 

  Persoonlijk en 
familiaal onthaal

  Erkende service 
naverkoop

  Accessoireshop
  Geniet van het “ALL-

IN by AJD pakket” 
aan speciale prijs 

CHAUSSON TITANIUM 628

€ 52.990 
Centraal bed van 6,98 m met aparte douche 
en toilet, op een Ford 170 chassis met auto-
maat. Een must to see, full option voertuig. 

invoerder van 8 grote 

HORON 84 XT

49.900 €* 
Een kwaliteit voertuig met twin bedden 
vooral goed uitgerust tegen een zeer 
scherpe prijs !  Volledige uitrusting : open 
sky, zonnepaneel, achteruitrijcamera, witte 
bumper, TV-steun, he� ed …

HORON 84 XT

49.900 €*

* Mobicar prijs geldig tot 1/11/18



Leden van de Dicar Group.

53 JAAR ERVARING 
tot uw dienst ! 

HET RUIMSTE AANBOD VAN BELGIË. 

www.dicar.be

Nationale showroom : 
GEEL (50.000m2 expo)
Hoofdzetel motorhomes en 

accessoires 
Grote Steenweg 2
Tel. : 014 57 99 99 

Open 7/7

Agentschap :
GENT-DRONGEN 

(7.000m2 expo)
Regionale showroom - 

servicepunt 
Industriepark 4C

Tel. : 09 383 63 00 
Open 7/7 

  De scherpste prijzen: Dicar geeft zijn volumekorting 
door aan klanten.

  Marktleider van België
  Dienst naverkoop mogelijk in één van onze ateliers
  Meer dan 400 nieuwe modellen in stock
  50.000m2 motorhomeplezier !
  Ruim aanbod tweedehands voertuigen met garantie 

M O T O R H O M E S

MCLOUIS CARAT
Prijs vanaf 
€ 54.950 
Compleet uitgerust met een 
fris en vernieuwd interieur. 
€ 11.700 aan gratis opties 
inbegrepen

MCLOUIS SOVEREIGN
Prijs vanaf 
€ 51.950 
Totaal vernieuwd concept met 
populaire indelingen.

BENIMAR COCOON
Prijs vanaf 
€ 47.950
50% op Northautokapp (auto-
maat en winter-pack, …)

MALIBU VAN 
(CARTHAGO)
Prijs vanaf 
€ 46.250
Premium DNA van Cartha-
go, compact en wendbaar.

  50.000m2 motorhomeplezier !
  Ruim aanbod tweedehands voertuigen met garantie 



NO
STRESS

NO
STRESSNO

STRESS

Soort reizen die de Belgen graag willen 
maken met de caravan of motorhome

Waarom reizen de Belgen met de caravan of de motorhome? 

KAMPEREN MET DE 
CARAVAN OF MOTORHOME 
IS POPULAIR IN ONS LAND. 

MAAR WAT VINDEN BELGEN 
NU JUIST ZO LEUK AAN 

DEZE MANIER VAN REIZEN? 
ONZE ENQUÊTE GAF ENKELE 

VERFRISSENDE INZICHTEN! 

1/8 

TOP 3 
van aantrekkingspunten 
van reizen met de 
caravan of motorhome

4/10 
70% 
70% 

25% 

46% 

82% 76% 79% 

37% 27% 18% 

Belgische vakantiegangers ging al eens  
op vakantie met een caravan of motorhome

zou graag een 
rondreis door 
een of meerdere 
landen maken

van de Belgen voelt 
zich gelukkig in hun 
caravan of motorhome

geeft aan dat ze  
op vakantie met de 
caravan of motorhome 
de dagelijkse stress 
helemaal vergeten

van de reizigers voelt 
zich op vakantie met de 
caravan of motorhome 
meer verbonden met 
het gezin 

wil een kampeer-
vakantie in de 
natuur

wil met de 
caravan of de 
motorhome naar 
de zon trekken

gebruikt de 
caravan of de 
motorhome om 
naar een feestje 
te gaan (geen 
bob nodig!) 

Je kunt op het 
moment zelf 
beslissen waar je 
naartoe gaat

Je kunt eender 
waar naartoe gaan

Je hoeft weinig 
op voorhand te 
plannen 

landgenoten die het nog nooit deden,  
zouden het graag eens doen

zou zeker opnieuw vertrekken

van de Belgen vindt reizen met de motorhome  
of caravan goedkoper dan reizen met het vliegtuig 
of de auto 

van de Belgen droomt van een wereldreis  
met de caravan of motorhome. (Psst, kom naar 
Mobicar en maak je dromen waar!)

ENKELE WEETJES

1.
2.
3.

WAAROM KAMPEREN 
WE ZO GRAAG?

E N Q U Ê T E
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1.

2.

3.

4.

5.

DEZE HANDIGE APPS MOGEN NIET 
ONTBREKEN TIJDENS JE REIS

APPS5
PackPoint
Stel je het inpakken ook altijd uit naar het laatste moment?  
Voeg de lengte van je reis in, de weersverwachtingen en activiteiten  
die op je planning staan en PackPoint maakt voor jou een handig lijstje  
met wat er zeker niet mag ontbreken in je valies. Gebruik ook zeker  
de checklist op pagina 22 van dit magazine om niets te vergeten  
tijdens je reis met de caravan of motorhome. 

Park4Night
Met deze app delen reizigers alle plekken waar je je motorhome of 
kampeerbusje kan parkeren. Doordat de community haar favoriete 
plaatsen constant deelt, is de app altijd up-to-date. Je vindt er maar liefst 
38.000 locaties in Europa om te picknicken, even te ontspannen of om te 
overnachten.

Splittr
Reis je deze vakantie met vrienden? Regel dan vanaf nu de rekeningen na 
de reis met deze handige app. Verdeel je rekeningen onder elkaar met Splittr, 
een app die uitrekent hoeveel je nog moet en aan wie.

Komoot
Als je houdt van reizen met de motorhome of caravan, trek je er waarschijnlijk 
ook vaak te voet of met de fiets opuit in de natuur. Met Komoot stippel je 
routes uit, die je daarna met navigatie kunt fietsen of wandelen. Je geeft aan 
wat voor soort route je wilt afleggen: met de fiets, de mountainbike of te voet, 
zwaar of minder zwaar, lang of kort. De app kiest dan voor jou het mooiste 
traject uit tussen punt A en B. Tussendoor voeg je bijvoorbeeld wat leuke 
plekjes toe. Ook kan je routes importeren die je van anderen kreeg, of kan  
je vrienden uitnodigen om de route samen af te leggen.

Camper Leveler
Heb je geen automatisch levelsysteem voor je motorhome (zoals dat op 
pagina 17 van dit magazine)? Dan is een waterpas-app jouw beste vriend  
op reis. Met deze applicatie kan je zien of je motorhome of auto volledig recht 
staat. Hierbij houdt de app rekening met de wielbasis en de wielbreedte  
van je voertuig. Camper Leveler maakt gebruikt van sensoren, waardoor je bij 
het eerste gebruik je positie moet kalibreren. Leuk extraatje: de app vertelt je 
de positie van de zon, zodat je je voertuig altijd in de beste positie neerzet. 

TECHNOLOGIE
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✔

CHECKLIST
DE MOBICAR- Of je nu een ervaren reiziger met de motorhome 

of caravan bent, iets vergeten doet niemand 
graag. Bezorg jezelf een tikkeltje minder stress 
met deze handige Mobicar-checklist voor jouw 
kampeervakantie met de caravan of motorhome. 

Voertuig 

  Oliepeil, remvloeistof, koelvloeistof

  Banden: spanning en profielhoogte

  Werking van de remmen

  Airco

  Schokdempers

  Lichten

  Ruitenwissers en ruitenwisservloeistof

  GPS – kaarten updaten

  Gereedschapskit

  Startkabels

Boorddocumenten

  Rijbewijs

  Identiteitskaart

  Verzekeringsbewijs

  Attest van de technische controle

  Inschrijvingsbewijs

  Gelijkvormigheidsattest

  Europees aangifteformulier

Specifiek voor de motorhome

   Laad de motorhome correct:  

hoe minder gewicht op de achteras, 

hoe beter

  Maak de bagage vast

  Maak de luifel vast

  Draai de gaskraan dicht

  Sluit alle kastjes

   WC-vloeistof + toiletpapier  

voor chemisch toilet

  Leveler

Specifiek voor de caravan

  Controleer de toegestane kogeldruk

   Controleer het toegestane 

laadvermogen

  Controleer de bandendruk 

   Controleer de koppeling van de 

caravan aan de wagen

   Verdeel de bagage evenwichtig. Plaats de 

zwaarste bagage ter hoogte van de as

   Voorzie twee wielblokken om de wielen 

van de caravan te blokkeren op een 

helling

  Maak de handrem van de caravan los

   Controleer de positie van de 

achteruitkijkspiegels op je wagen

  Controleer de lichten van de caravan

  Draai de gaskraan dicht

  Sluit alle (dak)ramen

  Leveler

Handig voor iedere 

kampeervakantie 

  Verlengkabel 

  Waterslang

  Toiletpapier

  Vuilniszakken

  Zaklamp

  Basis keukengerief

  Basis toiletgerief

  Etenswaren in blik

  Droge voeding (pasta, rijst …)

  Afwasmiddel

  Batterijen

  Koord

  Kampeertafel + stoelen

  Waslijn + wasspelden

  Gezelschapsspelletjes

   Opladers van smartphone,  

e-reader, tablet …)

  Emmer

  Buitenverlichting/kaarsen

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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MAAK JE GEEN ZORGEN, GA GEWOON.

LAGO DI PONTE PIÀ - TRENTINO-ZUID-TIROL - ITALIË

MET FIAT DUCATO IS ELKE REIS DE MOOISTE. MET 600 CHASSISVERSIES, EURO 6 MOTOREN
EN 35 JAAR ERVARING IS DE DUCATO DE IDEALE BASIS VOOR COMFORTABELE EN VEILIGE CAMPERS.
EN JE HEBT EEN WERELD AAN DIENSTEN: EXCLUSIEVE KLANTENSERVICE IN 51 LANDEN EN 15 TALEN,
24/7 HULP ONDERWEG EN 6.500 SERVICECENTRA. JIJ HOEFT ALLEEN MAAR TE GENIETEN.

VRIJ OM JE TE VERLIEZEN

00800 3428 1111
15 TALEN - 51 LANDEN 
24 UUR PER DAG , 7 DAGEN 
PER WEEK, OVERAL IN EUROPA

CAMPER
ASSISTANCE

TOT 5 JAAR GARANTIE EN
WEGBIJSTAND VOOR UW FIAT
DUCATO MOTORHOME,
GELDIG IN HEEL EUROPA

MAXIMUM
CARE CAMPER*

1800 FIAT CAMPER
ASSISTANCE WERKPLAATSEN
6500 ERKENDE FIAT
WERKPLAATSEN IN EUROPA

DEALERNETWERK

WWW.FIATCAMPER.COM
ONTDEK DE WERELD 
VAN EXCLUSIEVE 
DUCATO CAMPER-DIENSTEN

SPECIALE
WEBSITE



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

vanomobil.be

meer dan 400 motorhomes op voorraad  
direct leverbaar - nieuw en 2de hands 

3  VERKOOPPUNTEN = ALTIJD DICHTBIJ 
DEERLIJK / HOOGSTRATEN / TREMELO

grootste werkplaats van België
30 techniekers = snelle & professionele service

100  recente en full option

huurmotorhomes
unieke shop in alle 
verkooppunten met de aller-
nieuwste trends van accessoires

De 9 mooiste Europese topmerken:

TREMELO (BAAL)
3

GROOTLOSESTRAAT 65
HOOGSTRATEN

2

ST-LENAARTSEWEG 30
DEERLIJK

1

TER DONKT 38
NIEUW ADRES - E17- AFRIT 4

GRATIS*
MOBICAR

TOEGANGSTICKET
SURF NAAR:
www.vanomobil.be/nl/mobicar
EN ONTVANG JE GRATIS TOEGANGSTICKET
*zolang de voorraad strekt11 t.e.m. 15/10

Wij staan op:

RECHTSTREEKSE
INVOERDER

huur
vanaf €69

/dag
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