
Standaard voorzieningen Volkswagen zelfbouw: 

●  touch lampjes boven het bed en de -leefruimte 
●  sterke led lamp 
●  fietshouder voor het interieur 
●  schuifraam achter 
●  dieselverwarming  
●  kampeerstoeltjes 
●  kampeer tafel 
●  isolatie/verduistering voor de ruiten. 
●  peesrail voor luifel en toebehoren. 
●  2 grote opslag koffers 
●  bevestigingspunten in de wagen 
●  snelbinders  
●  set keukengerei ( servies , potten en pannen ,...) 
● draaibare dubbele zetel 
●  extra leef batterij 
●  USB laadpoorten  
●  startkabels 
●  leef batterij lader 
●  veel laadruimte 

 

 

Rijden volkswagen Transporter: 

●  cruisecontrol 
●  navigatie systeem 
●  handsfree bellen 
●  bluetooth muziek 
●  airco  

 

 

 

 

 

 

 

 



Standaard voorzieningen volkswagen zelfbouw 

* Deze peesrail is handig voor verschillende artikelen te monteren aan je kampeerwagen. Wij 
leveren er een zeil bij zodat je tijdens de regen of bij sterk brandende zon nog altijd comfortabel 
buiten kunt zitten. 

* Touch lampjes zijn verspreid door de bus zodat je overal licht hebt waar je wilt. Ze zijn zeer 
makkelijk te bedienen, zelfs vanuit je luie bed :). 

*  De fietshouder in het interieur is zeer efficiënt te gebruiken.  De houder is universeel voor bijna 
alle type voorvorken van een fiets. Zo staat de fiets stabiel in de wagen. Zeer handig voor wie zijn 
fiets niet graag buiten achter laat.  

* Het schuifbare raam achterin is makkelijk te gebruiken voor wat extra lucht in je interieur te krijgen 
op de warme dagen. 

* De diesel verwarming houd je s’nachts lekker warm tijdens het slapen. Met de thermostaat kan je 
makkelijk de gewenste temperatuur instellen.   

* Compacte kampeerstoelen en een kampeertafel behoren ook tot de standaardvoorzieningen van 
onze bus.  

* De isolatie/verduistering zijn makkelijk te bevestigen op de ruiten. Zo blijft de warmte goed binnen 
en de pottenkijkers buiten. 

* 2 grote opslag koffers die je ook kan gebruiken als zitje voor het interieur. Ze zijn gemakkelijk 
verschuifbaar doorheen het interieur 

* verschillende bevestigingspunten doorheen de wagen zodat je makkelijk de losliggende 
voorwerpen en bakken kan vast maken met de snelbinders; zo blijft alles op zijn plaats tijdens het 
rijden. 

* In onze compacte keuken set vind je alles wat je nodig hebt om een lekkere maaltijd op te serveren 
voor 4 personen.  

* Deze dubbele zitbank is zeer makkelijk om te draaien. Zo kan je ook in de leefruimte genieten van 
een comfortabele zetel. Zeer makkelijk als je in de kampeerwagen wilt eten bij slechter weer. 

* De kampeerbus is voorzien van een extra leef batterij. Zodanig dat je kampeervoorzieningen er 
niet voor zorgen dat je je  de auto niet meer kan starten. Je kan dus alles gebruiken met een gerust 
hart. Ook is er de mogelijkheid om de leefbatterij nog extra bij te laden op de kampeerplaats als je er 
een lange tijd denkt te verblijven . 

* De usb laadpoorten zijn zeer handig geplaatst zodat je altijd al je apparaten kunt voorzien van een 
opgeladen batterij. Zo kan je zeker nog foto’s trekken van je spectaculaire kampeervakantie dat je 
aan het beleven bent. 

* Er is hopen en hopen ruimte voor al je extra kampeer artikelen mee te nemen. Zelfs plaats voor 
een grote opblaas kajak of nog winter sport artikelen. Noem maar op, alles raak je kwijt! 


