Camper uitrusting -De volledige uitrusting van de campers is gratisOnze campers zijn uitgerust met:


















Automatische versnellingsbak
Airbags L + R
Centrale vergrendeling
Motorairco
Cruise control
Elektrische ramen
Elektrische verwarmde spiegels
Metallic lak
Grootst mogelijke luifel
Hor en verduistering op alle ramen
en deuren
Draaibare cabine stoelen
Cabinestoelen in hoogte
verstelbaar met armleuningen
Verstelbare tafel
Extra 220 V stopcontacten
Ringverwarming
Twee 10 kg gasflessen
Boiler

















220V Woonruimteairco (in Adria,
Sun Living en Bürstner)
Gaskooktoestel
Oven (in Adria en Bürstner)
Koelkast met vriesvak
Keukenrolhouder (indien ruimte)
Mengkranen
Comfortabele matrassen
Cassette Toilet
TV / DVD speler 22 inch met
HDMI, AV-poort, incl receiver
Volautomatische schotel
Canal digitaal abonnement
(Nederlandse zenders in het
buitenland)
AutoRadio met Usb- en Jack
aansluiting
Ruime garage
Fietsendrager
Elektrische opstap of een krukje

Inventaris tenminste voor 4 personen:
























messen
vorken
lepels
theelepels
gebaksvorkjes
houten lepel
houten spatel
kunstof spatel
schaar
opscheplepels
soeplepel
broodmes
vleesmes
kookwekker
kaasschaaf
garde
kelnersmes
blikopener
flessenlikker
rasp
schilmes
dunschiller
waterpasje

























borden klein
 stofzuiger
borden groot
 koffiezetapparaat
bekers
 braadpan
soepkoppen
 kookpannen
bierglazen
 koekenpan
wijnglazen
 steelpan
koffie/theepot + deksel
 fluitketel
koffiefilter
 vergiet
maatbeker
 onderzetters
vershoudbakjes
 slabak
eierdopjes
 waterkoker
pannenlap
 thermoskan
ovenwant
 snijplank
klemmetjes voor doek
 dienblad
afwasbak
stekkerdoos met schakelaar
vliegenmepper
stoffer en blik
veiligheidsvesten
EHBO doos
pechhulpset
aansteker
afdruiprek
meer inventaris, zie volgende bladzijde
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parkeerschijf
ACSI-gidsen
map camper
map Fiat
handleiding
kentekenbewijs
reservelamp set
gevaren driehoek

Garage:
 campingstoelen
 tafel
 droogrek incl. knijpers
 fietsbord incl. 2 banden
 slinger steunen
 slinger luifel
 brandblusser
 bandenreparatieset
 gieter
 emmer










interieurmat
instapmat
spoelbak afvoerdop
douche afvoerdop(pen)
wastafel afvoerdop
gereedschapsetje
opberger (9/10-vaks)
schoonmaaksetje

 afstandsbed. airco
 afstandsbed. tv












ringmat
opstap krukje
spanbanden
bezem
keggen
fles Kem Blue
hamer
tentharingen
luifelstraps
raamwisser 

 verlengsnoer ± 25mtr.
 handdoekje
 3x CEE verloop

 trap hefbed

Gasbox:
 gasflessen 10kg
 sleutel gas
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