
Hét Camper ABC van Buscamper2rent 

 

A : Aangenaam! Rijden met een camper en de daarbij behorende manier van vakantie vieren 

is ontzettend aangenaam… Aangenaam kennis te maken, wij zijn Buscamper2rent : Het 

buscamper-verhuur bedrijf in Twente. Benieuwd naar onze campers? Of zin om een 

proefritje te maken? We verwelkomen u graag in Markelo voor een kennismaking. 

B : Bertus Bravia. Compact, gebruiksvriendelijk en voor iedereen. De Bravia is een luxe en 

comfortabele buscamper.  

C : Camping. Niet nodig met een buscamper, wel zo gezellig! De C is ook van Carel Citroën.  

D : Duitsland. Ons buurland. Dichtbij en ideaal voor korte tripjes. Daarnaast zijn de 

landschappen afwisselend, is het eten goed en zijn de mensen vriendelijk. Het wegennet is 

goed en de mogelijkheden eindeloos.  

E : Ervaren. Ervaren is weten. Wie wel eens met een buscamper op pad is geweest, weet hoe 

prettig een campervakantie is. 

F : Fiets. De fiets kan mee. Buscamper2rent heeft hiervoor speciale fietsendragers, die op de 

trekhaak van de buscamper gemonteerd zijn. Geschikt voor 2 fietsen. De F is ook van Frits 

Fiat, benieuwd naar deze beauty? Klik hier 

G : Gastvrij. Bij Buscamper2rent staat gastvrijheid hoog in het vaandel. Onze camper, uw 

perfecte vakantie. 

H : Hond. Honden zijn in een paar van onze campers toegestaan. Niets is leuker dan de 

viervoeter mee op avontuur. De H is ook van Huurvoorwaarden. In de huurvoorwaarden 

staat overzichtelijk en duidelijk beschreven, waar u en wij aan toe zijn, zonder kleine 

lettertjes.  

I : Instructie. Bij het afhalen van de camper krijgt u een uitgebreide instructie over de 

werking van de camper en toebehoren. 

J : Joan Morsink. Uw aanspreekpunt bij Buscamper2rent.  

K : Kilometer vrij. Bij buscamper2rent kun je kilometer vrij reizen. 

L : Limoncello. Heerlijk op een Italiaans terrasjes in de avond zon…  

M : Meenemen. Of het nu de aardappels, de hagelslag of de pindakaas is, met een 

buscamper kun je alles meenemen. Ruimte zat!  

N : Noorwegen. Een land wat door al haar natuurschoon perfect is voor een buscamper reis.  

O : Overwinteren. Niet erg voor de hand liggend, maar zeker een optie. Reis de warmte in 

het zuiden tegemoet en keer pas terug als in Nederland de lente zich aandient. De O is ook 

van opbergruimte. Deze is er meer dan voldoende in een buscamper.  

http://www.buscamper2rent.nl/onze-campers/bravia-buscamper
http://www.buscamper2rent.nl/onze-campers/carel-citroen
http://www.buscamper2rent.nl/onze-campers/fiat-buscamper
http://www.buscamper2rent.nl/voorwaarden


P : Pim Peugeot. Deze camper is uitermate geschikt voor stellen die samen (met hond) op 

pad willen gaan.  

Q : Quote : “Overnachten onderweg is een kwestie van de auto vlak zetten en klaar”. Erik 

en Annie.  

R : Relaxed. Niets is zo relaxed als zelf bepalen, wanneer, waarheen… Reizen met een 

buscamper bied deze relaxte manier van vakantie. De R is ook van reserveren. Bel 06 - 51 27 

16 83 of mail naar info@buscamper2rent.nl  

S : Samen. Samen met partner, samen met vrienden, samen met familie. Reizen met goed 

gezelschap is nog leuker!  

T : Toilet. Toch wel fijn, een eigen toiletje.  

U : Uitzicht. Vergeet niet om te stoppen bij mooie uitzichten. Geniet van het moment. Leg ze 

vast op camera of in uw geheugen..  

V : Vrij blijvende aanvraag. Toch wel spannend? Eerst meer info nodig? De aanvraag is 

vrijblijvend tot het moment dat u de aanvraag heeft bevestigd.  

W : Waarheen? Tja… de mogelijkheden zijn eindeloos. Bijna alle Europese landen zijn 

geschikt voor een camper avontuur. Informeer naar de specifieke landendetails bij de 

ANWB.  

X : -XXX-. Vergeet u niet om een ansichtkaartje te sturen naar de thuisblijvers?  

Y : Y.M.C.A. Dit nummer van de Village People mag niet ontbreken in uw Spotify reis-lijstje…  

Z : Zon & Zee. 2 ingrediënten die van elk camper tripje een heerlijke ervaring maken.  

http://www.buscamper2rent.nl/onze-campers/peugeot-buscamper
tel:0031651271683
tel:0031651271683
http://www.buscamper2rent.nl/contact
https://www.anwb.nl/vakantie/landeninformatie


 


