Struckman Recreatie: Aandachtspunten bij het kopen van een
vouwwagen :
Wat voor auto heb ik
• Wat voor bagage ruimte heb ik in de auto
• Wat voor bagage ruimte heb ik nodig in / op de vouwwagen
• Wat mag er achter de auto
Waar ga ik heen op vakantie ( land )
•
•
•
•

Doek kwaliteit eventueel i.v.m. regen
Tent grote i.v.m. leefruimte
Grote luifel eventueel i.v.m. met zon
Ventilatie i.v.m. afvoer warmte

Wil ik overnachten
•
•
•
•
•

Wat moet ik allemaal doen voor dat ik de vouwwagen kan openklappen
Kan deze simpel en snel worden op gezet
Voldoet de wagen aan het aantal personen ( slapen )
Let ook op imperiaal ( snel de + montage )
Fietsen mee zie imperiaal ( of vast deksel )

Ga ik trekkend kamperen of naar 1 camping
•
•
•
•

Trekkend (vast deksel vaak het gemakkelijkst )
Let op opzet gemak ( type vouwwagen )
Wat wil ik allemaal mee nemen
Kan ik overal snel en gemakkelijk bij komen

•
•
•
•

1 Camping
Kan ik alles mee nemen
Leefruimte
Snel opzetten voortent is nu minder belangrijk

Ga ik de wagen in het voor en naseizoen gebruiken
•
•
•
•

Wat voor doek katoen of kunststof ( kunststof vaak condens )
Let dan op je doek kwaliteit ( grammen doek zegt niet alles )
Vraag naar waterkolom hoogte van het doek ( hoe hoger hoe beter )
Hoe lang mag de wagen nat ingeklapt blijven zitten

Hoe goed slaap ik ( minimaal 1/3 van uw vakantie )
• Hebben de bedden de goede lengte en breedte
• Wat voor matras licht er in de wagen (probeer ze uit)
• Lattenbodem ( let op dat het matras dik en stijf genoeg is minimaal 10 cm en let op
dat er isolatie aan de onderkant zit van de lattenbodem i.v.m. optrekkende kou en
condensvorming in het matras. )
Fietsen mee nemen op de vouwwagen
• Ga ik trekkend kamperen ( advies = vastdeksel )
• Ga ik overnachten ( advies = vastdeksel of een zeer snel demonteerbare imperiaal )
• Ga ik naar 1 camping en rij in 1 keer dan maakt het niet uit

Waar ga ik de wagen stallen
• Moet ik de tent er afhalen of niet en gaat dit eenvoudig
Ga ik de wagen verzekeren
• Welke eisen stelt de verzekering maatschappij
Wij hopen dat wij u hier mee van een stukje op weg hebben kunnen helpen om een juiste
keus te maken in vouwwagen wereld, zodat u jaren lang met plezier op vakantie gaat met
een vouwwagen die voor 99 % voldoet aan uw behoefte en wensen.
Mocht u nog vragen hebben beantwoorden wij deze graag in onze showroom aan de
Swanlaweg 4 in Zevenhuizen onder het genot van een kopje koffie.
Tot snel!
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