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CampersCaravans.nl, het grootste kampeeraanbod van Nederland. 
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In the spotlights

In het Overijsselse Nijverdal prijkt de naam ‘Camperdream’ op de 
gevel van het familiebedrijf. Door vader Valk gestart in 1960 en 
inmiddels volledig gespecialiseerd in kampeerauto’s. ‘De familienaam 
hoog houden’ is een hot item binnen Camperdream - service wordt 
hier met hoofdletters geschreven.
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In the spotlights

Gerrit Valk en Wolter Gaastra vormen het hart 
van het bedrijf, waarbij Wolter zich stort op de 
commerciële activiteiten en Gerrit de techniek 
voor z’n rekening neemt, samen met een drietal 
monteurs in de goed geoutilleerde werkplaats. 
Camperdream is dealer van Carado, VanTourer 
en sinds kort ook van het kwaliteitsmerk 
Rapido, waarvan de 2017-modellen al in de 
showroom staan. Relatief nog wat onbekend 
is het merk VanTourer: moderne, deugdelijk 
gebouwde buscampers afkomstig uit de Knaus-
fabrieken. Voor het gebruikte aanbod werkt 
Camperdream samen met een aantal vaste 
relaties in Duitsland om jong gebruikte campers 
aan te kunnen bieden aan Nederlandse klanten. 
De verhuurvloot van Camperdream bestaat uit 
zeven nieuwe campers, compleet ingericht en 
klaar voor ontdekkingstochten in Europa. Een 
vertrouwd gevoel geeft het BOVAG-schild op 
het pand, dat al van oudsher aanwezig is. Dat 
je bij Camperdream nog echt als klant wordt 
behandeld blijkt ook uit de gratis overnachting 
op camping ‘Bij de Schaapskooi’. Die krijg je 
aangeboden als de camper voor een grote 
beurt de werkplaats wordt ingereden - een zeer 
gewaardeerde geste. 

Van vrijdag 18 november t/m zondag 20 
november Open Huis met de 2017-modellen van 
de VanTourer, Carado en Rapido. 

Camperdream
Rudolf Dieselstraat 28
7442 DR Nijverdal
www.camperdream.nl

“Wij camperen sinds 2009, dus al ‘n dikke zes 
jaar. Naast het werk zorgt ons drukke sociale 
leven ervoor dat we graag in de camper 
stappen om even bij te tanken. Dat kan ook 
gewoon voor een weekendje dicht bij huis 
zijn - het is overal mooi. We slapen als een 
prins, we houden van relaxt ontbijten om 
vervolgens lekker op de fiets te stappen. Met 
de camper rijden we zo’n 10.000 kilometer per 
jaar. Portugal, de Duitse rivieren, Noorwegen, 
Bretagne... Eén ding staat jaarlijks vast: een 
week met veel vrienden op wintersport in 
Oostenrijk. Daar verheugen wij ons nu al op!”

‘Elk jaar naar de wintersport’
“Eigenlijk voldoen wij aan het geijkte 

plaatje: van de vouwwagen naar de caravan 
en uiteindelijk een camper. Toen we met 
onze vier zonen op vakantie gingen, gaf de 
caravan ons een gevoel van vrijheid en luxe. 
En eenmaal met z’n tweetjes lonkte het reizen 
met de caravan nog meer. Een ernstig hartfalen 
van Gerrit in 2009 werd ons moto ‘pluk de 
dag!’ Toen hebben we besloten niet langer te 
dromen over een camper, maar er eentje aan te 
schaffen. Onze eerste camper was een Knaus. 
Die kochten we toen bij een groot bedrijf in 
Duitsland. Na wat kleine ergernisjes raakten we 
teleurgesteld in de aftersales en toen kwamen 
we bij Camperdream terecht, op fietsafstand 

van ons huis. Ons eerste bezoek was direct 
positief. Prettige sfeer, mooie uitstraling en we 
konden rustig rondkijken zonder dat we meteen 
werden lastiggevallen door een verkoper. We 
vielen voor een vrij jonge LMC halfintegraal. De 
indeling met Frans bed en hoekkeuken geeft 
veel bewegingsvrijheid en leefruimte en van 
het interieur waren we op slag gecharmeerd. 
De doorslag gaf dat we goed werden geholpen 
- we merkten ook direct het verschil met 
Duitsland. Hier loopt een allround monteur die 
gewoon met je meedenkt. En nog prettiger, je 
wordt herkend na een paar bezoekjes. Dat voelt 
goed en geeft een thuisgevoel.”

“Persoonlijke aandacht 
blijft het belangrijkste”
“Bij de aflevering kregen we duidelijk uitleg 

over alle techniek. Maar ook nu krijgen we nooit 
het idee dat je teveel bent met vragen. Wij 
voelen ons hier altijd welkom. En het fijne is dat 
we voor alles hier terecht kunnen: het complete 
onderhoud onder één dak, ideaal. En de 
service is gewoon grandioos. De persoonlijke 
aandacht blijft en dat is het belangrijkste! 
Zelfs op vakantie in Noorwegen, toen we een 
probleempje met onze koelkast kregen, stond 
Wolter ons via de telefoon met raad en daad 
bij. Wij zijn sinds de eerste kennismaking nog 
steeds onveranderd positief.”

Wie: Gerrit en Ria Lemans
Wat: LMC half integraal
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