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Type
Eigen gewicht
Maximaal verplaatsbaar gewicht
Bij 18% helling
Garantie
• Voorzien van start/stop technologie
voor nauwkeurig en schokvrij
manoeuvreren

Compleet gemonteerd
(incl. standaard accu)

1.399,00

m2

5.000
caravan- en
kampeerplezier

Lichtgewicht Lithium-Ion accu
10 Ah • 2,4 kg • 5 jaar garantie
Meerprijs: € 166,00

Type
Eigen gewicht
Maximaal verplaatsbaar gewicht
Bij 13% helling
Garantie

Van den Elzen caravans en
recreatie is klaar voor een nieuw

• Traploos regelbare snelheid
• Voorzien van start/stop technologie
voor nauwkeurig en schokvrij
manoeuvreren

van 2022 zijn binnen, de nieuwe
collectie ligt in de schappen van

Van den Elzen caravans en recreatie

•

Groot assortiment Fendt en
Tabbert caravans in de showroom

•

Veel tenten en luifels opgebouwd
in de showroom

•

Ruime kampeerwinkel met een
groot assortiment

•

Professionele werkplaats met
vakkundige medewerkers

•

Advies op maat

•

Eén jaar BOVAG garantie op onze
occasions

•

Snelle levering

•

Een lekker kopje koffie

Victron Accu • Geïntegreerde acculader • 3,8 kg • 20 Ah
2 jaar garantie • kan het hele jaar in de caravan blijven
Meerprijs: € 366,00

Truma SX caravanmover

kampeerseizoen. De caravans

Wat vindt
u bij ons?

halfautomaat
37 kg (excl. accu)
1.800 kg
1.300 kg
5 jaar

de kampeerwinkel en de nieuwe

halfautomaat
34 kg (excl. accu)
2.000 kg
2.000 kg
5 jaar

Compleet gemonteerd
(incl. standaard accu)

1.789,00

voortenten zijn opgezet in de
showroom.
Van den Elzen caravans en
recreatie staat ook dit jaar weer voor u klaar met een groot
assortiment caravans, tenten en kampeerartikelen, zodat uw

Lichtgewicht Lithium-Ion accu
10 Ah • 2,4 kg • 5 jaar garantie
Meerprijs: € 166,00

droomvakantie snel van start kan gaan.

Enduro EM-303A+ caravanmover

Op onze website vindt u een actueel overzicht van onze

Type
Eigen gewicht
Maximaal verplaatsbaar gewicht
Bij 18% helling
Garantie

nieuwe, overjarige en occasion caravans, zodat u vast een
kijkje kunt nemen in de wereld van de caravans. Daarnaast
heeft onze webshop een ruim assortiment kampeerartikelen
om uw vakantie naar een hoger niveau te tillen.
Wilt u toch liever alles in het echt komen bekijken? Van

• Afstandsbediening met softgrip
• Voorzien van soft start/stop systeem
voor nauwkeurig en schokvrij
manoeuvreren

maandag tot en met zaterdag bent u van harte welkom om
onze showroom en kampeerwinkel te bezoeken. Hier staan
wij voor u klaar met een persoonlijk advies én een lekker
kopje koffie.
Uw vakantie start bij Van den Elzen caravans en recreatie!

Victron Accu • Geïntegreerde acculader • 3,8 kg • 20 Ah
2 jaar garantie • kan het hele jaar in de caravan blijven
Meerprijs: € 366,00

volautomaat
34 kg (excl. accu)
1.800 kg
1.300 kg
5 jaar

Compleet gemonteerd
(incl. standaard accu)

1.749,00

Lichtgewicht Lithium-Ion accu
10 Ah • 2,4 kg • 5 jaar garantie
Meerprijs: € 166,00

Victron Accu • Geïntegreerde acculader • 3,8 kg • 20 Ah
2 jaar garantie • kan het hele jaar in de caravan blijven
Meerprijs: € 366,00
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Movers

Movers
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Truma XT caravanmover
Type
Eigen gewicht
Maximaal verplaatsbaar gewicht
Bij 13% helling
Garantie
•
•
•
•

volautomaat
28 kg (excl. accu)
2.300 kg
2.300 kg
5 jaar

100% rechte loop
Flexibel en precies manoeuvreren
Traploos regelbare snelheid
Voorzien van soft start/stop systeem

Compleet gemonteerd
(incl. standaard accu)

2.699,00

Lichtgewicht Lithium-Ion accu
10 Ah • 2,4 kg • 5 jaar garantie
Meerprijs: € 166,00

Victron Accu • Geïntegreerde acculader • 3,8 kg • 20 Ah
2 jaar garantie • kan het hele jaar in de caravan blijven
Meerprijs: € 366,00

Enduro EM-305+ caravanmover

AL-KO AMS Mammut caravanmover

Type
Eigen gewicht
Maximaal verplaatsbaar gewicht
Bij 18% helling
Garantie:

Type
Eigen gewicht
Maximaal verplaatsbaar gewicht
Bij 15% helling
Garantie

volautomaat
33 kg (excl. accu)
2.000 kg
1.750 kg
5 jaar

• Maximale bodemvrijheid
• Joystickbediening
• Bedwingt hellingen tot 28% voor
enkelassers en 15% voor dubbelassers
• Traploos regelbare snelheid

• Eenvoudige bediening via afstandsbediening
• Foutmeldingen via de controlebox en
afstandsbediening
• Voorzien van soft start/stop systeem
Compleet gemonteerd
(incl. standaard accu)

1.899,00

Lichtgewicht Lithium-Ion accu
10 Ah • 2,4 kg • 5 jaar garantie
Meerprijs: € 166,00

Victron Accu • Geïntegreerde acculader • 3,8 kg • 20 Ah
2 jaar garantie • kan het hele jaar in de caravan blijven
Meerprijs: € 366,00

Type
Eigen gewicht
Maximaal verplaatsbaar gewicht
Bij 18% helling
Garantie

volautomaat
33 kg (excl. accu)
2.000 kg
1.750 kg
5 jaar

• Eenvoudig aan- en afkoppelen met
afstandsbediening
• Voorzien van soft start/stop systeem

2.099,00

Victron Accu • Geïntegreerde acculader • 3,8 kg • 20 Ah
2 jaar garantie • kan het hele jaar in de caravan blijven
Meerprijs: € 366,00

2.699,00

Victron Accu • Geïntegreerde acculader • 3,8 kg • 20 Ah
2 jaar garantie • kan het hele jaar in de caravan blijven
Meerprijs: € 366,00

AL-KO AMS
Mammut pakket
1

AL-KO AMS Mammut volautomatische mover

€ 3.300,00

2

AL-KO Bigfoots (incl. montage)

€

179,00
995,00

AL-KO Trailer Control, anti slingersysteem

€

4

AL-KO Bluetooth 2-link box

€

179.00

5

AL-KO premium neuswiel

€

265,00

6

Victron Lithium accu 30 Ah

€

599,00

Totaal

€ 5.517,00

3

Compleet gemonteerd
(incl. standaard accu)

Lichtgewicht Lithium-Ion accu
10 Ah • 2,4 kg • 5 jaar garantie
Meerprijs: € 166,00

Lichtgewicht Lithium-Ion accu
10 Ah • 2,4 kg • 5 jaar garantie
Meerprijs: € 166,00

Compleet gemonteerd
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Enduro EM-505 FL caravanmover

volautomaat
32 kg (excl. accu)
2.300 kg
2.000 kg
5 jaar

Inclusief montage

4.488,00

Antislingersysteem

6

Technische montage

Voorkom ongelukken
met het AL-KO ATC
antislingersysteem!

Vaste gasaansluiting zijwand

Vaste wateraansluiting zijwand

• Maakt de aansluiting van externe
gastoestellen mogelijk
• Heerlijk barbecueën op gas,
zonder buiten met extra
gasflessen te sjouwen
• Gaslampen aansluiten voor
gezellig licht in de avond

Inclusief montage

380,00

Veilig op de weg
Automatische reactie
Voorkomt slingeren
Registratie door sensoren
Zachtjes afremmen
Herstelt naar een veilige rijsituatie

AL-KO ATC antislingersysteem

Montage

De sensoren van de AL-KO ATC reageren al op een zeer kleine
slingerbeweging. Vervolgens remt hij zachtjes af en trekt de
aanhanger zich zelfstandig terug in het spoor. Het systeem reageert
bij deze slingerbewegingen automatisch. Hierdoor merkt de
bestuurder vrijwel niks van de correctie.

990,00

ATC

134,00

AL-KO kriksteun met box

2

1

ATC +

2

Bandenspanningsensoren +

3

2-link box

3

1.439,00

190,00

Inclusief montage

155,00

Al-Ko reservewielbeugel

Inclusief montage

450,00

• Extra stabiliteit
• Extra groot oppervlak
va 20x18 cm
• Voorkomt wegzakken of
wegglijden
• Statisch draagvermogen
van 1250 kg
• Set van 4 stuks

zwart

295,00

Inclusief montage

Inclusief montage

135,00

Enduro reservewielbeugel

• Lichtgewicht
• Direct achter de as gemonteerd
• Verlaagt het zwaartepunt en
verbetert zo de rijeigenschappen
• Perfect pasvorm op AL-KO
chassis

In zwart of aluminium
Verkrijgbaar in 14” en 15”
Met Fendt naafdop
Exclusief banden
Inclusief stalen hogedrukventielen en wielbouten

zilver

Ruimtebesparend
Wordt ingebouwd in de caravan
Verschillende opzetstukken
Zeer krachtig
Uittrekbare stofzuigerslang

Compleet
gemonteerd

Aluminium caravan velgen
•
•
•
•
•

360,00

Al-Ko big foot set

• Montage onder de caravan
• Geschikt voor AL-KO chassis
vanaf 1980
• Speciaal insteeksysteem
• Maximaal draagvermogen 800 kg
1

•
•
•
•
•

• Eenvoudig en veilig in gebruik
• Geleverd met twee losse beugels
om aan het chassis te bevestigen
• Draagvermogen 2000 kg
• Gewicht 4,7 kg
• Beugels zijn voorzien van een
waterpas
• Geschikt voor caravans met een
AL-KO of BPW chassis na 1992

Inclusief montage

AL-KO ATC pakket

Inclusief montage

Be-flex stofzuiger

KoJack krik
•
•
•
•
•
•

• Met drukreducering
• Voor directe aansluiting op het
openbare waternetwerk
• Niet meer op en neer lopen met
een gieter
• Automatische afslag door middel
van vlotter

245,00

• Onafhankelijke bevestiging onder
het chassis
• Gecoat staal
• Gewicht 6 kg
• Kan gemonteerd worden i.c.m.
een rangeersysteem

Inclusief montage

265,00
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Electriciteit

Stabilisatie

Enduro Lithium-Ion accu

PowerXtreme
Lithium-Ion accu

•
•
•
•

uitlezen met
telefoon

•
•
•
•
•

Gewicht

Inclusief montageframe

30 Ah

4,4 kg

5,6 kg

395

30 Ah

75 Ah

2,4 kg

4,3 kg

4,8 kg

10 kg

299,00

349,00

399,00

675,00

499

,00

PowerXcharger
• Voor het opladen van de accu
via de auto
• Voor Li-ion- of loodaccu’s
• Compact formaat
• Gewicht 120 g

Inclusief montage

20 Ah

E&P Levelsysteem

• Sperdiode en schakelaar
• Zorgt ervoor dat de stroom
van de accu naar 12V wordt
omgezet

20 Ah

,00

10 Ah

Noodstroom voorziening

Geschikt voor elk type mover
Sterk genoeg om tevens te functioneren als boordaccu
Lader geïntegreerd in accu
5 jaar garantie
Onderhoudsvrij

Gewicht

Klein formaat
1500 laadcycli
Volledig onderhoudsvrij
Inclusief lader

•
•
•
•
•
•

Optie
noodpomp

195,00

399,00

Optie
afstandbediening

259,00

Compleet
gemonteerd

3.545,00

AL-KO UP4 Stabilisatiesysteem

Victron Accu

•
•
•
•
•

Onderhoudsarm

225,00

Waterpas met één druk op de knop
Horizontaal in 2 minuten
Volautomatisch
Superieure stabiliteit
Extra beveiligd tegen diefstal
Onderhoudsvrij

Snel uitdraaien
Uitschuiven en afstellen met draadloze afstandsbediening
Steunpoten voorzien van BigFoots
Langdurige bescherming tegen corrosie
Beveiligd tegen diefstal

Compleet
gemonteerd

1.625,00
Enduro Autosteady Stabilisatiesysteem

Snelklemset accu
• Hoge kwaliteit
• Eenvoudig in gebruik
• Maximale stroomdoorvoer

23,90

•
•
•
•
•
•

Lichtgewicht
Speciaal voor movers
Ingebouwde acculader
Verschillende oplaadmanieren
Zeer lage zelf-ontlading
Kan het hele jaar in de caravan
blijven

20 Ah - 3,8 kg

429,00

30 Ah - 5,4 kg

549,00

• Alle uitdraaisteunen tegelijk of één voor één bedienen
• Stabiel in 90 seconden
• Kunststof voeten om wegzakken te
voorkomen
• Geen onnodige krachtinspanning
• Voor zowel AL-KO als BPW chassis

40 Ah - 8,6 kg

649,00

Compleet
gemonteerd

1.395,00
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Caravan assortiment

Black edition

‘Met het oog op de toekomst’, dat is waar
Fendt voor staat bij het ontwerpen van de
caravans. Er is voor iedere reiziger een caravan
die aan zijn of haar wensen voldoet.
De Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ,
Tendenza, Opal en Diamant hebben een ruime
keuze aan indelingen, interieurs en opties. Bij
van den Elzen caravans en recreatie hebben
wij vrijwel alle modellen van Fendt in de
showroom staan. Zo kunt u het uitgebreide
aanbod zelf in het echt aanschouwen en weet
u wat u koopt.
Gaat u voor een Fendt, dan gaat u voor
maximale functionaliteit, hoogwaardige
installaties en overtuigende kwaliteit.
Al deze punten komen samen in een sportieve
caravan met een fris design.

Opties Black Edition

• Asgewicht naar keuze tot max. 1800 kg
• Lichtmetalen zwarte velgen (incl. Fendt logo)
• Truma SX mover (incl. 40 ah AGM-accu)
• Thule Omnistor 6300 zwarte luifel 4,25 m
• Enduro zwarte fietsendrager BC260
• Reservewiel met stalen velg

Tabbert zorgt ervoor dat u vanaf het begin

• AL-KO reservewielbeugel
• AL-KO ATC anti slingersysteem

van uw vakantie optimaal kunt genieten. Luxe,

Fendt Saphir 465 SFB

€ 26.900,00

Opties Black Edition

€ 7.006,00

Samen van € 33.906,- nu voor
uw voordeel

vier kenmerken die standaard in de caravan

Fendt Bianco Selection 465 SFB

€ 27.750,00
€ 7.006,00

uw voordeel

verwerkt zijn. Daarnaast kunt u kiezen uit
talloze opties die de veiligheid en het comfort
van de caravan naar een hoger niveau tillen.
U stelt uw eigen droom op wielen samen door
te kiezen uit de verschillende uitvoeringen

€ 1.656,00

Fendt Saphir 465 TG

€ 27.250,00
€ 7.006,00

uw voordeel

showroom kunt u verschillende Tabbert

33.100,00

Opties Black Edition

Samen van € 34.256,- nu voor

en vele handige en luxueuze opties. In onze

€ 1.656,00

Opties Black Edition

Samen van € 34.756,- nu voor

comfort, veiligheid en praktische snufjes zijn

32.250,00

32.600,00
€ 1.656,00

caravans in het echt bewonderen. Zo voelt u
zelf wat voor kwaliteit en luxe deze caravans

Fendt Bianco Selection 465 TG

te bieden hebben.

Opties Black Edition

Samen van € 34.856,- nu voor
Zolang de voorraad strekt!

uw voordeel

€ 27.850,00
€ 7.006,00

33.200,00
€ 1.656,00
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Airco’s
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Schotels en televisie

Truma Aventa Comfort

Dometic Freshjet 2200

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Vermogen: koelen: 2400 W - verwarmen: 1700 W
Gewicht 33 kg
Drie koelstanden, twee verwarmstanden en een slaapfunctie
Optioneel te bedienen met iNetbox en Truma app
Afmeting buitenunit 101x66x25 cm (LxBxH)

Vermogen: koelen: 2200 W - verwarmen: 1200 W
Gewicht 32 kg
Koelen, verwarmen en ontvochtigen
Twee ventilatiestanden
Buitenunit 79x56x23 cm (LxBxH)

Travelvision volautomatische schotels
• De voordelen van een volautomatische schotelantenne en een
mobiele schotel
• De gewenste satelliet met slecht
één druk op de knop
• Eenvoudig te bedienen
• Voorzien van een Nederlandstalig
display en GPS
• Bestand tegen alle weersomstandigheden

R7 met gratis
opbergtas
compleet gemonteerd

compleet gemonteerd

2.695,00

2.425,00
montage tussen de dakluiken in € 125,-

montage tussen de dakluiken in € 125,-

Truma Aventa Compact (Plus)

Mestic dakairco

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Koelvermogen: 1700 W (2200 W plus)
Koelen en ontvochtigen
Bedienen met afstandsbediening
Gewicht 27,5 kg (29,5 kg Plus)
Afmeting buitenunit 79x56x27 cm (LxBxH)

Oyster Vision III

Koelvermogen 2500 W
Koelen, verwarmen en ontvochtigen
Vier ventilatorstanden
Gewicht 42,5 kg
Afmeting buitenunit 102x65x26 cm (LxBxH)

65

2125

Compleet
gemonteerd

Compact

1700 W

2,8 A

2.195,00

Compact Plus

2200 W

4,4 A

2.295,00

compleet gemonteerd

1.649,00

montage tussen de dakluiken in € 125,-

•
•
•
•

montage tussen de dakluiken in € 125,-

Vechline Bankairco

Truma Saphir bankairco

Koelvermogen: 2600 W/ verwarmen 3000 W
Stroomverbruik: 925 W
Gewicht: 27,8 kg
Afmetingen: 71x39,5x34 cm

Compact;
• Koelvermogen: 1800 W • gewicht: 20 kg
• Afmetingen: 56x40x29 cm
Comfort RC;
• Koelvermogen: 2400 W/ verwarmen: 1700 W • gewicht: 24 kg
• afmetingen: 63x40x29 cm

Inclusief montage
(onder bed)

1.795,00

Inclusief montage
(onder bed)

1.345,00

R7 65 Duo

8,9 kg

1.345,00

R7 Flat

11,6 kg

1.595,00

R7 80

11,5 kg

1.545,00

Oyster Connect

85 (SKEW)

• Wifi/ 4G buitenantenne
• Aerodynamische opbouw
• Eigen wifi/netwerk binnen
en buiten
• Diverse verbindingsmogelijkheden op eigen netwerk

Inclusief montage

1099,00

85 (SKEW & TWIN)

2525

2625,00

,00

Travelvision 4G Wifi connect
Energieopname

8,4 kg

• Hoge kwaliteit
• Gebruiksvriendelijk
• Te combineren met alle
ontvangers
• Met één druk op de knop
uitgericht
• Intelligente software te bedienen
via smartphone app
• Inclusief montage

,00

Koelvermogen

R7 65 Pro

Alphatronics Smart televisie

• Wifi/ 4G buitenantenne
• Compacte buitenunit
• Eigen wifi/netwerk binnen
en buiten
• Diverse verbindingsmogelijkheden op eigen netwerk

• Android TV (Google Play Store)
• Streaming video (o.a. Canal
digitaal, Netflix e.a.)
• Hoge beeldkwaliteit
• Geïntegreerde Soundbar

Inclusief montage

Saphir Compact

Saphir Comfort RC

1.795,00

1.975,00

995,00
Travelvision Smart TV

22”

579,00

27”

679,00

Avtex televisie

•
•
•
•
•
•

24”
Triple-HD-tuner
Geen externe ontvanger nodig
Compact formaat
Grote kijkhoek
Geschikt voor satelliet,
digitenne en kabel
• Basic internet optie

Met gratis soundbar
t.w.v. €59,00

24”

649,00

549,00

• Full HD LED scherm
• Geïntegreerde DVD/CD speler
• Opnemen mogelijk via
FTA T2 Digitenne
• Werkzaam op 12 V en 230 V
• Overspanningsbeveiliging
• Laag energieverbruik
• Kijken via de satelliet en het
digitenne netwerk
22”

579,00

24”

599,00

27”

549,00

32”

599,00
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Luifels

Luifels

Thule Residence luifeltent
•
•
•
•

Makkelijk te bevestigen
Hoogwaardig PVC
Perfecte afdichting
Panelen oprolbaar
Zijwandenset L
Omnistor 9200

1420,00

1139,00

Omnistor 6300

1220,00

979,00

300 cm

500,00

465,00

325 cm

540,00

499,00

350 cm

540,00

499,00

Voorwanden

Omnistor 1200 Etuiluifel
• Hangt in de tentrail
in een etui
• Uitval 2,5 m
• Uniek afspansysteem
• Snel en eenvoudig
opzetten

300 cm 455,00

379,00

500 cm 670,00

569,00

375 cm

580,00

325 cm 465,00

389,00

550 cm 720,00

615,00

539,00

400 cm

580,00

350 cm 485,00

399,00

539,00

425 cm

620,00

375 cm 510,00

429,00

579,00

450 cm

620,00

400 cm 540,00

459,00

579,00

Exclusief
montage

500 cm

760,00

425 cm 580,00

489

709,00

,00

550 cm

760,00

450 cm 620,00

529,00

709,00

600 cm

800,00

749,00

Veduta luifeltent

Omnistor 6300 Cassetteluifel
• Aërodynamische dakluifel
• Uitval 2,5 m
• Tentrail blijft vrij voor
voortent
• Gemakkelijk te bedienen

300 cm 905,00

815,00

325 cm 1050,00

935,00

350 cm 1050,00

935,00

375 cm 1090,00

980,00

400 cm 1120,00

1010,00

425 cm 1190,00

1070,00

450 cm 1190,00

1070,00

500 cm 1280,00

Exclusief
montage en
adapters
Nieuw!

Voorzien van muggengaas
Eenvoudig bevestigen
Hoge stabiliteit
Optimale afsluiting
Uitval 2,5 m

400 cm

2820,00

2525,00

425 cm

2900,00

2590,00

450 cm

2900,00

2590,00

500 cm

2980,00

2650,00

Luifel verlichtingsset

Omnistor 9200 Cassetteluifel
• Past op bijna ieder
voertuig
• Anti-vibratiesysteem
• Ruimte voor Thule
LED verlichting
• Perfect op te spannen
• Uitval 3 m

•
•
•
•
•

1150,00

400 cm 1425,00

1280,00

450 cm 1615,00

1450,00

500 cm 1800,00

1620,00

550 cm 1985,00

1785,00

600 cm 2135,00

1920,00

•
•
•
•

Sfeervol
LED-strip
Montagerail
Afstandsbediening met dimmer

Ook 230 V
bediening
mogelijk
Exclusief
montage en
adapters

montage
189,00

229,00

15

16

Voor- en zijwanden

Wind en licht

Rain Blocker voorwand

Thule Viewblocker
• Zorgt voor complete privacy
• Biedt bescherming tegen zon,
wind en regen
• Gemaakt van ondoorzichtig PVC
• Geschikt voor vrijwel alle luifels
met een uitval van 2,5 m

• Wordt eenvoudig in de voorlijst
van de luifel geschoven
• Bevestiging onderling d.m.v.
elastieken
• Biedt bescherming tegen wind
en regen

115,00

150 x 230 cm

125

175 x 230 cm

145,00

200 x 230 cm

155,00

Optioneel
positieblok
18,95

,00

Sun Blocker zijwand

Steunpoot

• Bevestiging d.m.v. een
aluminum spanstang
• Biedt bescherming tegen wind
en regen
• Gemaakt van PVC met een
groot raam
• Geschikt voor vrijwel alle luifels
met een uitval van 2,5 m of
3 meter
• In verschillende aanbouwhoogtes

• Bevestiging d.m.v. een
aluminum spanstang
• Biedt bescherming tegen de zon
en de wind
• Gemaakt van luchtdoorlatend
doekmateriaal
• Geschikt voor vrijwel alle luifels
met een uitval van 2,5 m of
3 meter
• In verschillende aanbouwhoogtes

Inclusief montage

33,00

195,00
Rain Blocker zijwand Large

• Voor dakluifels met een uitval
vanaf 2,5 m
• Optimaal gespannen luifeldoek
• Beter bestand tegen wind
• Geschikt om zijwanden mee aan
de luifel te bevestigen

• Voorkomt opwaaien van de
luifel
• Bevestiging aan de steunpoten
• Kan probleemloos met
zijwanden
• Set bestaat uit 2 zwarte riemen
van 3 m, bevestigingsmateriaal
en grondpennen

• mogelijkheid tot oprollen

100 x 230 cm

Rafter 6300/9200

Stormbandenset

250 cm

68,00

300 cm

79,00

Fabric Clamps
• Ter ondersteuning van
bredere luifels
• Meer stabiliteit
• Verstelbaar in hoogte
• Geschikt voor luifels langer
dan 3,5 m

• Voorkomt een slaphangend
luifeldoek
• Geen flapperend doek
• Universeel
• 2 stuks in één set

Optioneel
positieblok
18,95
250 cm

179

250 cm

300 cm

219

195

300 cm

235,00

,00
,00

Sun Blocker voorwand

Opbergtas Thule

• Geschikt voor vrijwel alle luifels
• Luchtdoorlatend doekmateriaal
• Licht en transparant

100 x 170 cm

92,50

240 x 170 cm

109,00

280 x 170 cm

119,00

330 x 170 cm

135,00

380 x 170 cm

145,00

430 x 170 cm

155,00

480 x 170 cm

170,00

Inclusief montage

,00

29,95

93,00
Opbergtassen Cover-it

• Opbergen inclusief spanstokken
• Voorzien van een handig hengsel
• Voor- en zijwanden

32,50

•
•
•
•

Voorzien van een handig hengsel
Verschillende afmetingen
Voor- en zijwanden
Apart vak voor de stokken in
de tas voor zijwanden

voorwanden

12,95

zijwanden

22,95
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Fietsdragers

Fietsdragers

Enduro BC 260

Thule Elite G2

• Montage op de dissel
• Max. draaggewicht 60 kg
• Geschikt voor 2 E-bikes
• Uniek uitschuifsysteem
• Past op nagenoeg alle caravandissels
• Disselbak ten allen tijde bereikbaar

Thule Sport G2
•
•
•
•
•

Montage achterop caravan
Veel gebruiksgemak en -opties
Plaats voor 2 fietsen
Uit te breiden naar 4 fietsen
Draagvermogen per goot 30 kg

•
•
•
•

Montage achterop caravan
Eenvoudig te bevestigen
Verstelbare wielhouders
Max. draagvermogen 50 kg

Inclusief montage
Oprijgoot

Aluminium

Zwart

449

34

Thule Superb Short

,00

Geschikt voor E-bikes
Geschikt voor korte dissels
Kantelbaar
Eenvoudig in gebruik
Aluminium

• Verlaagd platform
• Geschikt voor iedere fiets dankzij
verschuifbare wielhouders
• Max. draagvermogen 60 kg
• Geschikt voor 2 e-bikes
• Optioneel 3e rail

Inclusief montage

Inclusief montage

429,00
Thule Caravan Light
•
•
•
•

469,00
Enduro BC 260 wasrek

Deels kantelbaar
Geschikt voor 2 fietsenGewicht 4,7 kg
Maximaal draagvermogen 20 kg

• Eenvoudig bevestigen
• Makkelijk mee te nemen
• Kan niet omvallen

Inclusief montage

269,00
Beaut Fietsdrager

34,95
Enduro kantelmechanisme

• Compacte drager
• Ook geschikt op Hobby caravans
met een verlengde dissel en
nieuw AL-KO frame
• Max. draagvermogen 50 kg
• Geschikt voor 2 fietsen
• Kantelbaar

•
•
•
•

Naast schuiven ook kantelen
Beter bereik disselbak
Max. draagvermogen 65 kg
Gewicht 1,7 kg

Inclusief montage

245,00

59,95

Inclusief montage

439,00

380,00
Fiamma UL Black

Thule Sport Universal

Thule Superb XT Short
•
•
•
•
•

Inclusief montage

489

,00

,95

• Geschikt voor montage op het
onderstel van de caravan
• Geschikt voor 2 fietsen
• Max. draagvermogen 38 kg
• Opklapbaar wanneer er geen
fietsen opstaan

Inclusief montage

434,00

• Geschikt voor 2 fietsen
• Uit te breiden naar 3 fietsen
• Wandframe in hoogte
verstelbaar
• Max. draagvermogen 55 kg
• Kan gebruikt worden op bijna
alle voertuigen

Inclusief montage

415,00
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Caravanaccessoires

Caravanaccessoires

Carver plintverwarming

Truma Ultraheat
• Ideale aanvulling op
Truma-S gaskachel
• Werkend op 230 V
• 3 standen
• 500 W, 1000 W of 2000 W

Dometic kluis

• 230 V
• Geluidsarme ingebouwde
ventilator
• Afmeting 25x11x21,8 cm

Inclusief montage

525

,00

•
•
•
•
•

350 W

174,95

500 W

209,95

750 W

219,95

Eenvoudige bediening
13x40x35 cm
Inhoud 8,5 L
Zescijferige code
Hoogbeveiligde hoofdsleutel

274

• Eenvoudig zien welke fles er in
gebruik is
• Geschikt voor de Truma
duocontrol
• Indicatiefunctie en schakelaar
voor het verwarmingselement
• Meegeleverde kabel van 6 m

•
•
•
•
•
•

299

,00

• Aansluiting voor één of twee gasflessen
• Automatische omschakeling naar andere gasfles

Max. gewicht per wiel 1000 kg
Max. gewicht neuswiel 100 kg
Tolerantie <3%
Eenvoudig, snel en veilig
Excl. 3 AAA-batterijen
Verkrijgbaar voor enkel- en
dubbelas

• Veilig verwarmen tijdens rijden
Inclusief gasslangen
en gasfilters
Inclusief montage

Monocontrol

369,00

Max. 1000 kg

149,00

Max. 1500 kg

189,00

Stabilisatievoeten
4 stuks
Universeel
18x14 cm
Gewicht 1,5 kg
Zware en duurzame kwaliteit

•
•
•
•

3gas alarmset
• Stop de gastoevoer bij
ernstige lekkage
• Sluit voor 100% af
• Ook te gebruiken als lektester
voor kleine lekkages
• Met gasniveau-indicator
• Geschikt voor de meeste
standaard gasfleskranen

8,95

39

,95

Basis module

64,95

Extra module

27,50

Extra CO module

29

Combinatieset
(basis en extra module)

84,95

,95

37,95

Zeer robuust en solide
Geleverd in een opbergtas
Kogeldruk tot 130 kg
Werkhoogte 353-474 mm
Gewicht 1,66 kg

• Super slank ontwerp
• Slot bestand tegen snijden,
boren en bevriezen met gas
• SCM goedgekeurd
• Bevat een anti-pick 9 pin lowe
& fletcher slot
• Gewicht 3 kg
• Geschikt voor caravans aan
aanhangers

inclusief
montage

inclusief
opbergtas

150,00

Milenco disselslot

Al-ko Safety Premium
• Detecteert narcosegas,
koolmonoxide en flessengas
• Waarschuwt d.m.v. een sirene
• Beschermt tegen stijgende en
dalende gassen

Verstelbaar

47,50

Diefstalbeveiliging
Eenvoudig te monteren
Hoge kwaliteit kunststof
Speciaal bedoeld voor
afgekoppelde aanhangers en
caravans

10,95

Gasstop

27,95

•
•
•
•
•

Duocontrol

499,00

Kogelmodel

Nemesis wielklem

AL-KO safetyball
•
•
•
•
•
•

• Geïntegreerde crashsensor

Uiterst nauwkeurig
Stappen van 1 kg
Duidelijk uitleesbaar
Max. belasting 105 kg
Excl. 2 AAA-batterijen

Disselweger Milenco

Inclusief montage

Haba Carafoot plus

•
•
•
•
•

,95

Reich caravanweger

Truma afstandsindicator

Truma Mono- en
Duocontrol

Disselweger

• Beschermt tegen onbevoegd
aan- en afkoppelen
• Cilinderslot met twee sleutels
• Extra bescherming tegen
uitboren
• SCM goedgekeurd
• Gewicht 4,8 kg

•
•
•
•
•

SCM goedgekeurd
Stevig stalen design
Optimale veiligheid
Perfecte pasvorm
Verpakt in een handige
draagkoffer

Gebruik in combinatie
met een safety ball

185,00

104,95
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Caravanaccessoires

Caravanaccessoires

Peggy Peg Fix&Go ankerplaten

Haba Saca kluis digitaal

•
•
•
•

Bevestigen met schroefharingen
Sterke ABS-kunststof
Standaard met stalen stormhaak
Geschikt voor nagenoeg alle
luifelpoten en tentstokken
• Per stuk

•
•
•
•

Afvoerslang
• Verkrijgbaar in verschillende
diameters
• Geschikt voor het geleiden van
afvalwater
• Gemaakt van stevig PVC

22x16,3x7 cm
Binnenkant gestoffeerd
Slot met 2 sleutels
Kan vastgeschroefd worden in
de caravan

59

11

,95

,95

Pootsleutel

Milenco caravanspiegels
• 33 cm
• Geschikt voor bouten van 19 mm
• Past op iedere accuboormachine

•
•
•
•
•

7

,95

Level Pro
• Ideaal voor voertuigen met
smalle wielen
• Solide constructie
• Zelfblokkerend systeem
• 43x17x9 cm
• Max. asgewicht 5 ton

15

6,95

Ø25 mm - 5 m

16,75

Ø25 mm - 10 m

30,25

Vlak glas

74,95

Bol glas

79,95

Kampa caravanhoes

•
•
•
•
•

Inhoud 10 L
Inclusief flexibele slang
Eenvoudig in gebruik
Afmeting 58x19x34 cm
Stevig kunststof

15,95
FX toolset

•
•
•
•
•

Snel en eenvoudig aansluiten
Voor schoon- en afvalwater
Grote vulopening
Stevige wielen met goede grip
Uitschuifbare handgreep om
eenvoudig te vervoeren
• Geleverd inclusief afvoerslang en
montagesleutel
• Inhoud 25 L

Vlak of bol glas
Opzetspiegel
Lengte ± 26 cm vlak
Eenvoudig en snel monteren
Armlengte ± 32 cm bol

• 53-delig
• Handig en overzichtelijk
• Geleverd in een handzame koffer

54,95
Reich buitendouche

29,95
Thetford Freshup set

• Voorzien van mengkraan voor
koud en warm water
• Inclusief complete douchekop en
-slang met snelkoppeling
• Schakelaar om de dompelpomp
aan- en uit te zetten
• Voorzien van slot met sleutel
• Inbouwafmeting 6,7x15,7 cm

Magnum
• Zelfblokkerend systeem
• Set van 2 stuks
• 50x20x9 cm
• Max. asgewicht 8 ton

• Maak uw gebruikte toilet weer
als nieuw
• Zitting met deksel en afvaltank
• Zeer economisch
• In twee stappen een complete
opknapbeurt

Inclusief montage

25

,95

Ø25 mm - 2 m

Rolwatertank Travellife

Inclusief opbergtas

Oprijblokken Fiamma

Gieter

,95

boomhars

• Zachte binnenlaag, ademende middenlaag en UV-bestendige
buitenlaag

Haba aansluitkabelset

• Met vier ritsen
• Voorzien van meerdere spanbanden zodat de hoes stak

• CEE/CEE verlengkabel
• Lengte 25 m
• Eenvoudig stroom creëren op
plaatsen waar geen aansluiting is
• Veilig en makkelijk vervoeren in
bijgeleverde tas

69,95

440,00

• Beschermt tegen o.a. stof, weerselementen, vogelpoep en

om de caravan past

Thetford Duopack

Afzuigkap Dometic
• 1 fles Aqua Rinse
concentrated 780 ml
• 1 fles Aqua Kem Blue
Eucalyptus 780 ml
• Voor afvaltank en spoelwater

400 - 450 cm

179,95

600 - 650 cm

204,95

450 - 500 cm

184,95

650 - 700 cm

209,95

500 - 550 cm

189,95

550 - 600 cm

199,95

114,95

•
•
•
•

Touch-bediening
Led verlichting
Drie snelheden
Timerfunctie

Inclusief montage

22,95

599,00
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Onderhoud
Het advies is om uw caravan iedere twee jaar een
onderhoudsbeurt te geven. In onze werkplaats wordt deze
uitgevoerd door onze vakkundige medewerkers. Tijdens de
BOVAG onderhoudsbeurt wordt uw caravan gecontroleerd op
meer dan 60 punten!
Op- en inbouw, schadeherstel
Naast de BOVAG onderhoudsbeurt kunt u in onze werkplaats
ook terecht voor de op- en inbouw van accessoires en het
herstellen van schade aan uw caravan. Wij herstellen alle
soorten schades in onze werkplaats en zijn aangesloten bij veel
verschillende verzekeringsmaatschappijen.

Bezoek onze webshop
www.vdelzencaravans.nl

U bent van harte welkom
in onze showroom en
kampeerwinkel!

Nijmegen
Oss
’s-Hertogenbosch.

0

A5

Showroom, winkel en werkplaats
A59

Uden
A2

A50

Veghel

N277
Venlo

Hogeweg 13a
Bedrijventerrein Voederheil
5411 LP Zeeland (Noord-Brabant)

Eindhoven

Contact

Openingstijden

Tel. 0486 - 45 25 24
info@vdelzencaravans.nl
facebook.com/vdelzen
instagram.com/vandenelzencaravans

maandag t/m vrijdag 08.30 - 18.00 uur
zaterdag 09.00 - 17.00 uur

www.vdelzencaravans.nl
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