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Huur een 
Volkswagen of Westfalia 
Camper!



Wilt u lekker opschieten op de snelweg en gemakkelijk door de 
nauwste straatjes navigeren? Kamperen met vier personen? Dan is de 
Volkswagen California de ideale keuze. 

Dit is onbetwist de meeste bekende compacte camper ter wereld. Het 
slimme hefdak zorg ervoor dat u compact onderweg bent en op de 
bestemming veel extra ruimte geniet. Vier volwassenen vinden reis- en 
verblijfruimte in de California. De tweepersoons achterbank laat zich 
snel omklappen tot een tweepersoonsbed en onder het hefdak is er 
nog een ruim tweepersoonsbed, met een comfortabele lattenbodem. 
De keuken heeft een tweepits kooktoestel met elektrische ontsteking, 
een spoelbak met elektrisch werkende kraan, een koelkast en voldoen-
de opbergruimte. Heel praktisch is de buitentafel die is opgeborgen in 
de schuifdeur en de twee buitenstoelen in de achterklep. Ook zijn er 
diverse kasten voor servies, kleding en andere spullen. De California 
ondersteunt u met parkeersensoren en camera en wordt aangedreven 
door een krachtige en toch zuinige Euro 6-motor. Rijden is kinderspel 
in de California, zeker als u kiest voor de automatisch geschakelde 
(DSG-)versies. 

Volkswagen California (4-p) 

Meest bekende compacte 
camper ter wereld!

Jonge huurcampers
Campercentrum Nederland heeft een huurvloot
van Volkswagen en Westfalia Campers. Uniek is dat
een groot gedeelte  van deze huurvloot elk jaar wordt
vernieuwd. U rijdt en verblijft dus altijd in een frisse en veilige 
camper, die aan de meest moderne maatstaven voldoet. De 
campers hebben allemaal een zithoek, keuken, luifel en twee, 
drie of vier slaapplaatsen. De Westfalia Campers voegen 
daar een separate badkamer en extra ruimte aan toe. Indien 
gewenst huurt u extra accessoires erbij, zoals een fietsenrek 
(2-4 fietsen), een mobiel navigatiesysteem, een oplegmatras 
voor het benedenbed of een cassettetoilet. Beddengoed en 
keuken inventaris neemt u zelf mee. U vindt bij ons altijd de 
camper die het beste bij uw gezin en reisdoel past. De cam-
pers rijden als een luxe personenauto en vragen alleen een 
personenautorijbewijs (B).

Volledig voorbereid op pad
Huur bij ons een camper en u krijgt onze kennis en ervaring 
erbij. Zo nodigen we u vooraf uit voor een huurdersinforma-
tieavond in Amersfoort. We maken u wegwijs met de cam-
per, geven u veel tips voor onderweg mee en beantwoorden 
eventuele vragen. Ook bij de overhandiging van de camper 
krijgt u nog een uitgebreide uitleg en op onze website kunt u 
onze instructievideo’s raadplegen.   

Misschien droomt u er al jaren 
van: een campervakantie. 
Gewoon vertrekken en 
onderweg bepalen waar u 
heengaat. U laten verrassen 
door het moois wat spontaan 
op uw pad komt. En waar u 
ook bent, u voelt zich overal 
thuis met uw gezin in uw 
vertrouwde vakantiehuis op 
wielen. Geef de ontdekker 
in u een kans en huur bij ons 
de Volkswagen of Westfalia 
Camper die bij uw gezin 
past. Want dromen is aardig, 
maar doen is vele malen 
leuker! Het begint allemaal in 
Amersfoort. 

Eerst huren, dan kopen?
Wat is er nog mooier dan een camper huren? Een 
eigen camper natuurlijk, waarmee u op elk ge-
wenst moment kunt vertrekken. Maar eerst huren 
is altijd een goed idee. Mocht u daarna willen 
kopen, dan geldt er een aantrekkelijke regeling, 
waarbij een deel van de huurkosten wordt vergoed. 

Zekerheden onderweg: noodnummer en 
Europa Service
Bij ons rijdt u altijd in een zo goed als nieuwe 
huurcamper, die in perfecte technische conditie is. 
Pech onderweg komt bij ons ook nauwelijks voor, 
maar we zijn er wel op voorbereid. We zijn bereik-
baar tijdens kantooruren en met een noodnummer 
buiten kantoortijden. We helpen u met advies of 
het regelen van een lokale reparatie. Zo nodig 
wordt er via onze Europa Service een vervangende 
camper ingezet.
 
Eigen auto veilig gestald
Bij het afhalen van de huurcamper kunt u uw eigen 
auto veilig bij ons stallen. Dat bespaart u nodeloos 
heen en weer rijden.  



Westfalia Columbus 600D (3-p)

Echte zes meter klasse
Wilt u veel leefruimte en perfect slaapcomfort? Dan 
kiest u voor de Columbus 600D, die ondanks zijn zes 
meter lengte verrassend compact rijdt. 

We beginnen met de bedden: een dwars geplaatst 
en comfortabel verend tweepersoonsbed van maar 
liefst 1,40 bij 1,97 meter en een mooi vlak derde 
bed dat in een handomdraai gecreëerd kan worden 
in de zithoek. Kastruimte is er meer dan voldoende 
in deze camper. En wie overdag of onderweg 
nog meer ruimte wenst, klapt een deel van het 
tweepersoonsbed op. De keuken heeft een koelbox, 
wasbak en een tweepits gasstel met elektrische 
ontsteking. De apart te verwarmen badkamer is 
voorzien van een toilet, douche, wastafel, uitklapbaar 
handdoekrek en kastruimte. De comfortabel 
voorgevormde tweezitsbank vormt samen met de 
gedraaide voorstoelen en ruime tafel een gezellige 
zithoek. De Columbus heeft een extra comfortabel 
verwarmingssysteem dat zorgt voor een heerlijk 
binnenklimaat. Overdag valt er veel daglicht in de 
camper en ‘s avonds is het sfeervol met de dimbare 
LED-verlichting. In- en uitstappen wordt gemakkelijk 
gemaakt met het elektrisch uitklapbare opstapje. 

Familie Zunneberg kocht na acht jaar 
Volkswagen California een Westfalia 
Columbus 600
“De California is voor ons een onover-
troffen camper. We zijn er overal in 
Europa mee geweest. Zelfs in Rusland. 
Maar we worden ouder en zochten net 
wat meer luxe voor de komende jaren. 
Als je de California gewend bent, valt 
het niet mee om hetzelfde kwaliteitsni-
veau te vinden. We hadden specifieke 
eisen, zoals een brede zijdeur, om het 
contact met buiten niet te missen. Na 
een lange zoektocht werden we verrast 
door de Columbus 600. In 2014 huurden 
we deze eerst een weekje en daarna 
hebben we gekocht. De luxe en ruimte 
van de Columbus werken snel versla-
vend.”

Mandy de Heer:
“Steeds meer mensen huren bij ons een camper. 
Velen ken ik al jaren en huren vaker. Maar ik zie 
ook steeds meer nieuwe gezichten. Het is leuk om 
te horen naar welke landen ze gaan, zonder een al 
te vast schema. Dat is nou net juist het unieke van 
camperen: alles loslaten, vertrekken en onderweg 
bepalen waar je uitkomt!”

Langere tochten maken met z’n tweeën? Kies dan voor de 
avontuurlijke Sven Hedin. Deze stoer ogende camper is geba-
seerd op de nieuwe, zes meter lange Volkswagen Crafter. 

Bijzonder is het uitklapbare voeteneinde (Pop-Out) van het 
dwars geplaatste tweepersoonsbed, waarmee het comforta-
bele bed twee meter lang wordt. Natuurlijk is er een afgeslo-
ten en verwarmde badkamer met douche en toilet, een luxe 
keuken met twee koelboxen van samen 70 liter, extra grote 
watertanks en dito gastank, een heel comfortabele zithoek 
en heel veel ruimte en opbergruimte. De Sven Hedin wordt 
aangedreven door een bijzonder zuinige Euro 6 dieselmotor 
van de nieuwe generatie. 

Westfalia Sven Hedin (2-p)

Al veertig jaar 
legendarisch



Wilt u beslist een heel compacte camper 
én vijf personen kunnen vervoeren? Hebt 
u bijvoorbeeld een gezin met drie kinde-
ren? Ontmoet dan de Nugget met hefdak! 

Deze camper heeft vijf zitplaatsen en een 
complete, L-vormige keuken met sta-
hoogte achterin, daar waar het hefdak het 
hoogste is. Voordeel van deze indeling is 
dat u zich door de gehele camper kunt 
bewegen. Vier volwassenen (of twee 
volwassenen en drie kinderen) vinden 
slaapruimte in twee brede bedden. Er is 
veel opbergruimte en er kan desgewenst 
ook een draagbaar toilet worden meege-
nomen. De Nugget rijdt net zo gemakke-
lijk als een personenauto, aangedreven 
door een zuinige Euro 6 EcoBlue diesel.

Westfalia Nugget (5-p)

Compact en 
eigenzinnig

Specificaties California Sven Hedin Columbus 600D Amundsen 540D Nugget
Basisconcept Volkswagen Transporter T6 Volkswagen Crafter Fiat Ducato Fiat Ducato Ford Transit Custom
Lengte 5006 mm 5986 mm 5998 mm 5413 mm 4972 mm
Hoogte 1990 mm 2800 mm 2600 mm 2600 mm 1986 mm
Zitplaatsen 4 4 4 4 5
Slaapplaatsen 4 2 3 (of 2 + 2 kinderen) 3 4
Airconditioning Ja Ja Ja Ja Ja
Draaibare voorstoelen met  
armleuning

Ja Ja Ja Ja Ja

Koud water Ja Ja Ja Ja Ja
Warm water Nee Ja Ja Ja Nee
Schoonwatertank 30 liter 84 liter 90 liter 100 liter 42 liter
Vuilwatertank 30 liter 100 liter 100 liter 100 liter 42 liter
Verwarming Ja, dieselkachel Ja, dieselkachel Ja, dieselkachel Ja, dieselkachel Ja, dieselkachel
Separate camperaccu Ja (twee) Ja (twee) Ja Ja Ja
Accu’s laadapparaat/omvormer  
220 naar 12 Volt

Ja Ja Ja Ja Ja

Tafel in woongedeelte Ja Ja Ja Ja Ja
Buitenstoelen en -tafel Ja Nee Nee Nee Nee
Luifel aan de rechterkant Ja Ja Ja Ja Ja
Bedafmetingen Bovenbed: 2,00 x 1,20 m Achterbed: 2,00 x 1,36 m Achterbed: 1,40 x 1,97 m Achterbed: 1,30 x 1,97 m Bovenbed: 1,40 x 2,00 m

Benedenbed: 2,00 x 1,17 m Voorbed: 1,10 x 1,80 m Voorbed: 0,85 x 1,80 m Benedenbed: 1,91 x 1,30 m

Westfalia Amundsen 540D (2-p)

Compact en alles aan boord
Zoekt u een compacte camper voor twee personen met extra ruimte 
en een aparte badkamer met  warm water en toilet aan boord? Kijk 
dan eens naar de Amundsen 540D.

Binnen 5.40 meter lengte vindt u alles wat u nodig hebt. Denk aan 
een comfortabel geveerd dwarsgeplaatst bed (1.30x1.97 meter), 
een zithoek met twee draaibare voorstoelen en luxe tweezitsbank 
en tafel, een complete keuken en een luxe badkamer met douche, 
wastafel, toilet en kastruimte. Het interieur wordt zuinig en sfeervol 
verlicht met LED-verlichting en verwarmd met een standkachel. De 
camper biedt veel leefruimte en opbergruimte, ook van buiten via 
het grote serviceluik. In- en uitstappen wordt geholpen met een 
elektrisch uitklapbaar opstapje.
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Openingstijden
 Showroom  
Ma t/m vr  09.00 - 17.30 uur  
Za  10.00 - 17.00 uur  

Op zon- en feestdagen zijn wij gesloten.  
Voor actuele openingstijden kijkt u op 
www.campercentrumnederland.nl

Officieel merkdealer van:

Adres 
Campercentrum Nederland
Basicweg 5 a-c
3821 BR Amersfoort
+31 (0)33 453 08 82
info@campercentrumnederland.nl
www.campercentrumnederland.nl

Campercentrum Nederland. Al sinds 2001 
uniek en toonaangevend

Campercentrum Nederland maakt onbezorgde campervakanties 
mogelijk. Met de verkoop en verhuur van nieuwe en gebruikte compacte 
campers van Volkswagen en Westfalia. Met een uitgebreid aanbod 
van camperaccessoires en originele onderdelen. Ook verrichten we 
alle denkbare reparatie-, onderhouds- en keuringswerkzaamheden 
aan zowel de techniek als het woongedeelte van campers. Voor vaste 
klanten organiseren we meerdere events, variërend van technische 
informatieavonden tot georganiseerde camperreizen, muziekavonden en 
fabrieksbezoeken. Alles vanuit een grenzeloze service, die echt in onze 
genen zit. Kom gerust langs en ontdek het zelf!

Campercentrum 
Nederland 

Amersfoort

De werkplaats- en 
schadespecialisten van 
Campercentrum Nederland


