
Maak kennis met (onze)

CAMPER
REIZEN
Bij Holland Campers Wateringen zijn de 
kwaliteit van uw vakantie en de beleving van het 
vrijheidsgevoel het allerbelangrijkste. Zeg maar 
gerust: het Holland Campers-gevoel. Dat begint met 
goed luisteren naar de wensen van onze klanten 
zodat zij ontspannen op vakantie kunnen. 

Heeft u nog geen ervaring met het reizen met 
een camper en twijfelt u of dat iets voor u is? Dan 
hebben wij de perfecte oplossing: de Holland 
Campers-kennismakingstrips. Meerdere keren 
per jaar, zowel in het voor- als naseizoen, kunt u 
aansluiten bij een begeleide kennismakingstrip van 
4 tot 7 dagen. 

De camper- of campingplaatsen zijn al 
gereserveerd, de route is uitgestippeld en onderweg 
is er veel aandacht voor praktische zaken als het 
rijden met de camper, inparkeren, achteruit rijden, 
waterpas zetten en alle andere zaken die tijdens 
een campertrip op uw pad kunnen komen. Deze 
dagen voelen al als vakantie. En hierna kunt u 
gegarandeerd goed geïnformeerd en onbezorgd 
uw volgende campertrip uitstippelen. GEGARANDEERD

ZORGELOOS OP
VAKANTIE

MET JE CAMPER ZIE JE MEER



Voor meer informatie kunt u bellen met 
Wilfred van Luijk op 088-11 22 660 
of u kunt zich direct inschrijven via 
info@hollandcamperswateringen.nl  

Wilt u onze campers in het echt zien, voelen en de 
sfeer bij ons proeven? Dan nodigen we u uit om 
een kijkje te komen nemen bij Holland Campers 
Wateringen aan de Middenweg 16 in Wateringen. 
Wij zijn elke zaterdagochtend van 9:00 tot 12:00 uur 
open en doordeweeks op afspraak.

Camper
kennismakingstrips
Nieuw bij Holland Campers Wateringen zijn 
de camperkennismakingstrips van 4 tot 7 
dagen. Deze trips zijn doorgaans in het voor- of 
najaar. Hierbij gaat u in een klein groepje van 5 
tot maximaal 12 campers met een campertrip-
begeleider een paar dagen op pad. 

Tijdens deze dagen wordt u begeleid in het 
manoeuvreren, het waterpas zetten van de 
camper, het achteruitrijden en krijgt u vooral veel 
praktische tips. Veel van onze klanten vinden ook 
fijn dat  iemand de groep begeleidt met enige 
technische kennis van campers, die even kan 
helpen als bijvoorbeeld een gasfles leeg is of een 
zekering vervangen moet worden.  

Informeer naar onze voorjaars- 
camperkennismakingstrips rondje IJsselmeer 
of onze trip tijdens het Paasweekend.   

Voor de mensen die echt naar het mooie weer in 
Zuid-Europa willen hebben we in het voorjaar de 
vijf weekse groepsreis naar Portugal, die begeleid 
wordt door Cosse Camper Adventure en onze 
vijf-weekse najaarscamperreis naar Andalusië in 
oktober.

Huur eens een 

CAMPER
Als u een campervakantie overweegt 
beginnen we altijd met goed luisteren 
naar uw wensen. Daarna zoeken met u 
naar een passende camper. 

Er zijn campers met meer stahoogte 
en langere bedden, er zijn campers 
met meer privacy, waar onder andere 
een gescheiden douche en toilet in 
geïnstalleerd is en ook een afsluitbare 
slaapkamerdeur. Luxere campers met 
bijvoorbeeld een oven om je verse 
broodjes af te bakken. Campers met 2, 
3 of 4 slaapplaatsen. Kortom: voor ieder 
iets wils.

Het uitrustingsniveau van de campers is 
gelijk. Al onze campers zijn uitgevoerd 
met een automatische versnelling 
en cruise control. Verder hebben ze 
allemaal een luifel, fietsendrager, 
satelliet tv en een zeer compleet 
inventaris van koffiemachine en 
stofzuiger, tot beddengoed en 
wijnglazen maar ook goed en stevig 
buitenmeubilair.   



Kennismakingstrip:
Met je camper zie je meer

Als je achter het stuur kruipt van een huurcamper, is dat best even wennen. Alles 
is anders zoals: het rijgedrag met optrekken, bochten nemen, invoegen op de 
snelweg en achteruitrijden zijn punten van gewenning.

Deze provincietrip van 7 dagen door Friesland en 
Drenthe ‘Met de camper zie je meer’ is speciaal 
samengesteld voor camperaars die voor het eerst 
met een huurcamper op stap gaan. De eerste 
kennismaking met de camper, ter voorbereiding 
van een langere vakantiereis naar andere landen 
in Europa. 

In een week tijd worden de gebruikers, zowel de 
bestuurder als de navigator, vertrouwd met de 
camper en leren ze wat de meerwaarde van 
camperen is voor hun vakantie. Routes rijden die 
anders zijn dan de snelweg en ervaringen opdoen, 
in en rondom de camper. Meer zien onderweg 
door te kiezen voor toeristische routes geeft met 
de camper het ware vakantiegevoel en de ultieme 
vakantiebeleving. Uiteraard krijgt u tijdens de 
trip adviezen over het rijden met een camper én 
handige tips met betrekking tot het onderhoud 
tijdens uw vakantie. 

Tijdens de trip door Friesland en Drenthe worden 
ook foto’s gemaakt. Een uitdaging om het thuisfront 
te laten zien hoe leuk het was om te camperen.

7 t/m 14 april - MET JE CAMPER ZIE JE MEER

Zo moo i is Nederland
Kennismakingstrip:

Zo moo i is Nederland
Kennismakingstrip:

Met je camper zie je meerZo moo i is NederlandMet je camper zie je meer

Tripschema: 
De bestemmingen zijn in Friesland en Drenthe 
zodanig gekozen dat er ook ruimte is voor 
ontspanning, zoals dat bij camperbeleving hoort. 
Via de afsluitdijk gaat de route door het noordelijke 
deel van Friesland via het regionale en lokale 
wegennet. Hierna vervolgt de route zich via Drenthe 
richting Sneek en als laatste naar de omgeving 
Steenwijk.



Tripinformatie
Tripvergoeding*: € 385,00 p/p 
(camper + 2 personen)

Derde persoon op camper € 185,00

Startdag:   8 april 2021
Ophalen huurcamper: 7 april 2021
Einddag:    14 april 2021 
   (in de avond)
Duur:    7 dagen

Maximale groepsgrootte: 10 equipes

*Tripvergoeding is exclusief huurcamper
Informatie: info@hollandcamperswateringen.nl

Praktische trip informatie:

• Deze reis heeft dagtrajecten van 
35 tot 225 kilometer over lokale, 
regionale en snelwegen. 

• De totale afstand van de trip is plus 
minus 700 kilometer. 

• De fietsroutes gaan over vlak terrein. 
Het dragen van een fietshelm wordt 
geadviseerd. 

• Het meenemen van fietsen is 
mogelijk. 

• Huisdieren zijn toegestaan op deze 
reis, behalve tijdens excursies en 
gezamenlijke maaltijden. Voor 
meer informatie over huisdieren 
informeren wij u persoonlijk.

• De camperplaatsen zijn modern en 
van alle basisvoorzieningen (inclusief 
elektra) voorzien.

Interesse?

Voor meer informatie kunt u bellen met 
Wilfred van Luijk op 088-11 22 660 of kijk op de 
website: www.hollandcampers.nl

U kunt zich ook direct inschrijven via 

info@hollandcamperswateringen.nl  

MET JE CAMPER ZIE JE MEER

Kennismaking
5 maart 2021
van 20:00 tot 22:00 uur 

Locatie: 
‘Hofboerderij’ 
Hoflaan 1
2291 CP Wateringen.

Inbegrepen in de trip:
• 6 overnachtingen 
• 2 excursies 
• 1 x diner incl. drankjes en koffie/thee 
• 2 x Hapje Sapje 
• 1 x koffie met iets lekkers 
• Kennismakingsbijeenkomst één maand 

voor vertrek
• Wegenkaart van het reisgebied 
• Wandel- en fietsroutes 
• Tripboek, met alle informatie van routes en 

activiteiten 
• Foto-uitdaging* met smartphones en 

fotocamera’s
• Fooien

* foto-uitdaging


