CAMPERINFOMAATJE
Geachte Camperreizigers,
Voordat u aan uw camperreis gaat beginnen willen wij u graag enkele
praktische ervaringen en aandachtspunten meegeven.
Het reizen met één van onze mooie campers is anders, en natuurlijk veel
leuker dan het reizen met een auto. Wel merken we dat er vaak
behoorlijke reisdoelen voor de diverse vakanties gepland staan.
Let hierbij op het volgende:
Met een camper wilt U natuurlijk niet alleen snelwegen rijden in uw
vakantie. “Weg van de snelweg” is er meestal meer te zien en kunt u op
mooie plaatsen stoppen om van het uitzicht te genieten, foto’s te maken
of iets eten/drinken je hebt tenslotte alles onder handbereik!
Het mijden van snelwegen is niet altijd mogelijk, ook op de snelweg dien
je de snelheid te matigen tot 100 km/h. Dit is vooral vanwege de
windgevoeligheid in bochten en bij inhaalmanoeuvres e.d. Dit komt door
de grotere afmetingen van het voertuig, het aanwezige servies en de losse
inventaris in de kastjes.
Door het berijden van vooral provinciale (secondaire) wegen daalt de
gemiddelde snelheid vanwege de toegestane maximum snelheid en de
niet vooraf geplande stops en diverse fotomomenten.
Om een idee te geven zal de gemiddelde snelheid al snel dalen naar 40-50
km/uur. Als vuistregel voor de gemiddeld af te leggen afstand per uur is,
de helft van de maximum toegestane snelheid op de betreffende weg.
Indien U in Uw vakantie 6 uur per dag achter het stuur zit, is dit
waarschijnlijk al erg veel. Een simpele rekensom betekent dit:
6 uur rijden maal gemiddeld 50 km/uur = 300 km per rijdag.
Hiermee bepaalt uw bestemming eigenlijk de lengte van uw vakantie.
Of andersom uw vakantieperiode geeft de te halen bestemming aan.
Denk eraan dat u op de helft van de vakantie eigenlijk aan de terugreis
begint. Indien u te laat aan de terugreis begint, betekent dat dat er een
saaie snelweg afsluiting volgt om toch nog op tijd in Nederland terug te
zijn. Dit zou toch zonde zijn van uw geweldige campervakantie!
Begin u vakantie relaxt en neem de eerste overnachting in de omgeving,
bijvoorbeeld gewoon in Nederland.
In de directe omgeving van ons verhuurbedrijf bevinden zich bijvoorbeeld
Recreatieparken www.GroeneHeuvels.com en www.DeGoudenHam.nl
Voor leuke (mini)campings kijkt u op www.Vekabo.nl en www.acsi.eu
Plan uw camperreis met de juiste uitgangspunten!
www.camperhuren.nu

Kort samengevat:
Met een goede planning haalt u het maximale uit uw campervakantie!

Komend seizoen gaat U met één van onze campers op pad. Wij vinden het
belangrijk dat dit een fijne vakantie wordt waar U met plezier op terug
kijkt.
Daarom hier enkele tips om meer van Uw vakantie te genieten:
•
•
•
•
•
•

De snelweg is meestal niet de leukste route, dus ‘Weg van de snelweg’
Hoeveel uur per dag wilt u rijden, bespreek dit vooraf!
Als vuistregel geldt: gemiddeld af te leggen afstand per uur is ongeveer
de helft van de maximaal toegestane snelheid (i.v.m. stops, lagere
rijsnelheid).
Fixeer u niet op eindbestemmingen, anders mist u veel moois
onderweg.
Een beheerste rijder houdt de spullen op zijn plaats (in de kastjes).
Plan uw eerste en/of uw laatste overnachting gewoon in Nederland.

We hopen u hiermee enkele praktische tips aan de hand te doen voor een
goede reisvoorbereiding.
Prettige vakantie!
Groeten van Caroline en Erik Vonk
Camperverhuur Vonk

www.camperhuren.nu

