
De nieuwste
Dethleffs en 
Knaus 2022
modellen!

Uitgebreide  
gebruiks-
instructie

Ook ideaal 
voor startende 

kampeerders! 

Ook voor 
B-rijbewijs!

Extra luxe?
Optioneel:  
luifel, voortent 

of fietsenrek!

Altijd veilig
en vertrouwd!

Al vanaf

€ 363,- 
per week* 

*bij een minimale huurperiode  

van 4 weken, m.u.v.  

het hoogseizoen.

Direct reserveren of meer info? Bel 0186-60 40 00 of kijk op www.campolife.nl/huren

VERHUUR

20
22

Caravan huren?
 Echte vakantie-

vrijheid zonder bezit!
   Ook dát beleef je bij Campolife!



Langeweg 1a Heinenoord (Bedr.park Heinenoord)  •  0186 - 60 40 00  •  WWW.CAMPOLIFE.NL

Caravanverhuur  2022
50%KORTINGop de 3e en 4e weekin het laag- en middenseizoen,excl. extra’s.

  Type A

Huurprijzen Caravans per week

Aantal 
slaap-

plaatsen

Totaal
leeg

gewicht

Totaal
toelaatbaar

gewicht
Laag-

seizoen
Midden-
seizoen

Hoog-
seizoen Indeling

Knaus

Sport 400 QD drie 914 1200 €                  484,- €                  528,- €                    572,- A

 Sport 460 EU vier 1070 1400 €                    583,- €                  633,- €                    682,- B

Sport 500 QDK vier 1169 1500 €                   600,- €                   644,- €                   693,- C

Dethleffs

C’joy 460 LE drie 882 1200 €                    501,- €                  545,- €                  583,- B

Aero 470 FSK vijf 1155 1500 €                    600,- €                 644,- €                   693,- C

Laag-, midden- & hoogseizoen

Laagseizoen: Donderdag 31 maart / vrijdag 1 april t/m donderdag 21 / vrijdag 22 april 2022

Middenseizoen: Donderdag 21 / vrijdag 22 april t/m donderdag 7 / vrijdag 8 juli 2022

Hoogseizoen: Donderdag 7 / vrijdag 8 juli  t/m donderdag 1 / vrijdag 2 september 2022

Middenseizoen: Donderdag 1 / vrijdag 2 september  t/m donderdag 29 september / vrijdag 30 september 2022

Vertrek- en terugkomstdag is donderdag of vrijdag. Minimale huurperiode in het hoogseizoen: 2 weken.  
Buiten het hoogseizoen: minimaal 1 week. Waarborgsom: € 750,-. Repatriëringsverzekering, administratie-  
en uitgiftekosten € 90,-. Ophalen in overleg (uiterlijk 16.00 uur), inleveren voor 10.00 uur.  
Roken en huisdieren zijn niet toegestaan. 

***

  Type A

***

  Type B

***

  Type C

Caravanindelingen

Beschikbare extra’s: 
  Voortent: € 75,- p.w. 
  Luifel: € 45,- p.w. 
  Fietsenrek: € 40,- p.w.
  
Voor de algemene voorwaarden verwijzen wij u 
naar onze website of vraag hiernaar bij Campolife. 
Afgebeelde caravans kunnen afwijken van het 
aangeboden programma. Prijzen inclusief BTW. 
Wijzigingen voorbehouden.

Ook zo’n zin in een heerlijke vakantie met de caravan? Lekker gaan en staan waar 
u wilt, op zoek naar de ideale kampeerbeleving? Of u nu gaat genieten aan het 
strand, heerlijk in de bossen of lekker in de frisse lucht in de bergen, bij Campolife 
gaat u op reis met een veilige en comfortabele caravan van het nieuwste model.

Al onze caravans zijn 2022 modellen en o.a. voorzien van hordeur, boiler, 
toilet, kachel, comfortabele slaapmatrassen en anti-slingerkoppeling. 
U kunt extra opties bijhuren: voortent, luifel en fietsenrek.

Standaard uitgerust met o.a.: • Anti-diefstalbeveiliging • 2 gasflessen
• Elektrakabel met verloop • Krik en kruissleutel • Uitdraaislinger
• Reservewiel • Wielkeg • Opstapje • Servicepakket.

Reserveren of meer info?
www.campolife.nl/huren


