10 tips voor je eerste camper reis!
Ben je van plan om voor het eerst met een camper het avontuur tegemoet te rijden?
Hierbij 10 tips om van deze eerste reis een succes te maken!
1. Huren i.p.v. kopen
Je eerste camperreis doe je vermoedelijk met een huurcamper. Tenzij je de loterij hebt
gewonnen ofzo. Ga je in Europa op pad met een camper en word je portemonnee gevuld
door een iets meer dan modaal inkomen, dan is zelfs een camper huren nog behoorlijk
prijzig. De buscampers van buscamper2rent zijn kilometer vrij, dit kan behoorlijk voordelig
zijn als je van plan bent, veel rond te trekken.
2. Kies de juiste camper
Campers zijn er in alle soorten en maten… Ja, ook hele grote campers met binnen heel veel
ruimte (handig met een gezin of als het weer niet zeker is) en hele kleine zoals omgebouwde
Volkswagen busjes. Of je gaat voor betrouwbaar, overzichtelijk en aangenaam, dan kies je
voor een camper van Buscamper2rent. Ben je niet gewend om met een groot voertuig te
rijden, dan zijn de campers van Buscamper2rent misschien wel wat voor jou. Deze
buscampers passen nog in gewone parkeervakken, erg handig dus ook voor in de stad. Dat is
dus iets om rekening mee te houden. Over het algemeen is een grote camper ook wat
dorstiger dan een kleine, dat kan vooral bij grote afstanden of een hoge dieselprijs voor een
groot prijsverschil zorgen.

3. Waar gaat de reis naar toe?
Je hebt een camper gekozen, maar dan, wat is de bestemming? Een camper is vrijheid
blijheid, dus je kan gaan en staan waar je wilt en per dag bekijken hoeveel en wanneer je wil
rijden. Wist je dat ons eigen landje ook perfecte camper faciliteiten heeft? En vooral erg
leuke plekken, waar je misschien niet zo 1,2,3 aan denkt in eerste instantie… Ga je naar het
buitenland? Verdiep je dan vooraf in de regels van het desbetreffende land over
bijvoorbeeld wild kamperen.
4. Camperapp
Een camper heeft af en toe een stop nodig bij een camperservicepunt om bijvoorbeeld het
vuile water te lozen en het toilet te legen. Slapen doe je op een camperplaats of een
camping. Soms is hier ook een camperservicepunt. In sommige landen mag je ook wild

kamperen en heb je dus geen camperplaats of camping nodig. In de app van Campercontact
kan je heel makkelijk zoeken naar deze drie voorzieningen. Ben je geen lid van de NKC, dan
betaal je voor de app 5,99 euro. Het is relatief duur, maar deze is het waard. Andere apps
zijn camperplaatsen, ANWB camping, park4night, ACSI Campings Europa en Stellplatz-finder.
5. Camperplaats of camping?
Heel kort gezegd is een camperplaats eenvoudiger dan een camping, al gaat dat niet altijd
op. Gemiddeld is een camperplaats de helft goedkoper ten opzichte van een camping.
Voordat je een keuze maakt dus even goed kijken wat je echt nodig hebt en belangrijk vindt.
En om het helemaal ingewikkeld te maken: de ene camperplaats is de andere niet en de ene
camping de andere niet. Er zitten dus onderling ook al grote verschillen in. Dankzij de
beoordelingen van andere camperaars in de Campercontact-app bijvoorbeeld kan je een
aardige inschatting maken van wat je kan verwachten.
6. Een goede voorbereiding is het halve werk.
Zorg dat je voor vertrek weet hoe zwaar, hoog en lang je camper is. Je wil echt niet in een
tunnel komen vaste te zitten of verantwoordelijk zijn voor het zinken van een pondje! Meten
= weten!

7. Zet alles vast!
Met een camper rij je weleens over een rotonde of een drempel. Als jij de kastjes niet goed
afgesloten hebt, dan ligt de inhoud op de grond. Het overkomt je vast één keer en dan
bedenk je je dat je deze tip helemaal was vergeten….
8. Die waterpas ligt niet voor niets in de camper
Ervaren kampeerders weten dat een waterpas belangrijk is. Nu zal je in een camper niet snel
van je matje afrollen, maar het water loopt wel lastig weg als je afvoer het hoogste punt van
je gootsteen is. Dus of je kiest een plek die al waterpas is of je zet je camper waterpas met
van die handige kunststof wiggen onder de wielen.
9. Gas & Electra
Ok, de camper staat waterpas op je camperplaats of camping. Nu alleen nog de elektra
aansluiten en de gasfles opendraaien. Dat vergeet je vast niet en anders merk je het snel
genoeg als je het licht aan wil doen of gaat koken. Belangrijk is echter dat je de gasfles weer

afsluit als je vertrekt en je elektrakabel oprolt en opruimt (echt, het is best een blunder als je
het elektrapaaltje achter je camper aansleept over de camping).
10. Vraag een ervaringsdeskundige
Bij buscamper2rent zijn we gek op camperen. Leuke reisjes, goede camperplaatsen, sterke
verhalen… wij delen het graag!

