
Persoonlijke inrichtingswensen en -eisen voor de bouw of de koop van een 
camper door een voormalig camperbouwer. 

 

Om optimaal te kunnen genieten van uw investering in een kampeerauto is het van belang te 
weten wat uw wensen zijn. De luxe wensen wel te verstaan. 
Bij deze wensen moet u dus rekening houden met de verplichte aanwezigheid van een 
keuken(tje)van minimaal 60 cm hoog, opbergfaciliteiten, zitplaatsen, tafel en slaapplaatsen. 
 
Aangezien deze wensen bij het (laten) bouwen of kopen van een kampeerauto zeer 
persoonlijk zijn zullen wij ons beperken tot mogelijkheden opsommen. Een hulpmiddeltje. 
 
KEUKEN: 
 
() Koelkast  
() Kleine spoelbak 
() Grote spoelbak 
() 2 pits kookstel 
() 3 of 4 pits kookstel 
() Onderkast 
() Bovenkastjes 
() Gasfles in keuken geïntegreerd 
() Watervoorraad in keuken geïntegreerd 
() Boiler in keuken 
() ............................................................. 
 
ZITGEDEELTE: 
 
() Treinzit om te bouwen naar tweepersoonsbed met algemene opbergruimte onder de banken 
() Treinzit om te bouwen naar tweepersoonsbed met schoonwatertank(s) onder de banken 
() Enkele zitbank met algemene opbergruimte onder de bank 
() Enkele zitbank met schoonwatertank onder de bank 
() Vaste tafel 
() Verzinkbare tafel (bij bedconstructie) 
() Verwijderbare tafel 
() ............................................................. 
 
SLAAPGEDEELTE: 
() Vast twee persoonsbed 
() Twee vaste éénpersoonsbedden 
() Opklapbaar tweepersoonsbed 
() Opklapbare tweepersoonsbedden 
() Slapen met behulp van treinzit 
() Slapen met behulp van treinzit en opklapbaar 1 persoonsbed 
() Slapen onder verhoogd dak  
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SANITAIR: 
 
() Vast toilet 
() Losse porti (toilet) pot 
() Losse porti pot opgeborgen in kastje of zitbank 
() Vaste wastafel 
() Opklapbare wastafel boven toilet 
() Douche(ruimte) 
() Buitendouche 
() ............................................................. 
 
 
OPBERGFACILITEITEN: 
 
() Bovenkastjes keuken (zie ook keuken) 
() Bovenkastjes zithoek 
() Bovenkastjes slaapgedeelte 
() Bovenkast boven cabine 
() Hangkast 
() Grote opbergruimte onder vast bed 
() ............................................................. 
 
 
CABINE: 
 
() Vaste standaardstoelen 
() Draaibare standaard stoelen 
() Vaste Pilotestoelen 
() Draaibare Pilotestoelen 
() Vaste plissé raamverduistering binnen 
() ............................................................. 
 
 
ENERGIEVOORZIENING: 
 
() Leefaccu standaard (bij hoofdzakelijk gebruik van 230 volt stroom) 
() Zware leefaccu(‘s) 
() Omvormer/voeding 230 / 12 volt 
() Gasflessen 
() Diesel koken en stoken (gasvrije kampeerauto) 
() Energiecel om de 12 volt voorziening op peil te houden 
() ............................................................. 
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RAAMPARTIJEN: 
 
() Standaard dakluiken ( met horgaas) 
() Transparante dakluiken (met verduistering en horgaas) 
() Grote transparante dakluiken (met verduistering en horgaas) 
() Extra openklapbare raam bij keuken 
() Extra schuifruim bij keuken 
() Extra openklapbare raam in leefruimte 
() Extra schuifraam in leefruimte 
() Extra openklapbare raam in toiletruimte 
() Extra schuifraam in toiletruimte 
() ............................................................. 
 
 
LUXE ARTIKELEN BINNEN: 
 
() Stereo installatie 
() TV 
() Navigatiesysteem 
() LED verlichting 
() Afzuigkap 
() ............................................................. 
() ............................................................. 
() ............................................................. 
 
 
EXTRA BUITENVOORZIENINGEN: 
 
() Onderbouw vuilwatertank 
() Onderbouw schoonwatertank 
() Luifel 
() Safariroom 
() Buitenlamp 
() Gas / 230V / 12V / TV kabel / schotelaansluiting 
() Fietsdrager 
() Scooterdrager 
() Dakkoffer 
() Ladder 
() Schotelantenne 
() Cabine(raam)matten ter verduistering en buiten houden zonstraling 
() Achteruitrijcamera 
() Achteruitrijsensoren 
() Losse opstap 
() Onder gebouwde opstapje 
() ............................................................. 
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TECHNISCHE EXTRA’S: 
 
() Extra bladvering achter 
() Extra schokdempers achter 
() Balgen achter 
() Instelbare luchtbalgen achter 
() Elektrisch level systeem 
() Metalen ventielen in de banden (aanbevolen) 
() ............................................................. 
 

RUIMTE VOOR EIGEN AANTEKENINGEN: 
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