
De nieuwste
Dethleffs en 
Sunlight 2022
modellen!

Uitgebreide  
gebruiks-
instructie

Geschikt voor
rijbewijs B

Uitgebreide
basisuitrusting
o.a. navigatie,
fietsendrager 
en luifel

Altijd veilig
en vertrouwd!

Al vanaf
€ 99,- 

per dag 
op vakantie met een gloednieuwe 

camper

Direct reserveren of meer info? Bel 0186-60 40 00 of info@campolife.nl

CAMPER
VERHUUR

20
22

Camper 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

Camperverhuur   2022

Huurprijzen Campers per dag

Aantal 
slaap-

plaatsen

Totaal
toelaatbaar

gewicht
Laag-

seizoen
Midden-
seizoen

Hoog-
seizoen Indeling

Dethleffs

Trend T6717 vier 3500 kg €                    149,- €                 185,- €                   199,- B

Globebus T006 twee 3500 kg €                    149,- €                 185,- €                   199,- A

Sunlight

T66 drie 3500 kg €                    149,- €                 185,- €                   199,- A

Vanaf 6 weken prijs in overleg

Laag-, midden- & hoogseizoen 2022

Laagseizoen: t/m vrijdag 22 april

Middenseizoen: vrijdag 22 april t/m vrijdag 1 juli

Hoogseizoen: vrijdag 1 juli  t/m vrijdag 26 augustus

Middenseizoen: vrijdag 26 augustus  t/m vrijdag 28 oktober

Laagseizoen: vrijdag 28 oktober t/m vrijdag 30 december

Camperindelingen

Direct reserveren 
of meer info?

0186-60 40 00

info@campolife.nl

Korting laagseisoen

4=36=4

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.

NIEUWE
CAMPERS!

Bij Campolife gaat u

altijd op reis met een 

veilige, nieuwe camper 

uit modeljaar 2022

Ook zo’n zin in een heerlijke vakantie met een camper? 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, comfortabele en nieuwe camper uit modeljaar 2022.

Standaard uitgerust met o.a.: 
• navigatie • achteruitrijcamera • luifel 
• fietsendrager • accessoirepakket 
• veiligheidpakket

Globebus TrendT66

Vertrek- en terugkomstdag is op vrijdag. Vrije kilometers per week: 1750 km, € 0,35 per extra km.  
Minimale huurperiode in het hoogseizoen: 2 weken. Minimale huurperiode buiten het hoogseizoen: 1 week. 
Waarborgsom: € 1500,-. Administratie- en uitgiftekosten € 90,-.  
Roken en huisdieren niet toegestaan. Verkeersboetes te alle tijde voor rekening huurder. 
Auto parkeren bij Campolife: €15,- p.w. met een maximum van €50,- voor gehele huurperiode.

Beschikbare extra’s:
Kampeerset

Tafel + 2 kampeerstoelen
 € 15,- per week
  Tafel + 4 kampeerstoelen
   € 20,- per week

Midden- en hoogseizoenWEEKKORTING25% korting op de 3e week50% korting op de 4e + 5e week

Type B
(met extra hefbed)

Type A


