
Een onbezorgde
campervakantie
start bij:
zingercampers.nl

Camper
huren?

O�cieel dealer/importeur: Malibu & Karmann
Servicepartner Carthago • EuraMobil • Forster • VW



€885,- €945,-

Waarom al maanden van tevoren plannen waar uw vakantie- 
bestemming moet zijn? U kunt met deze compacte Karmann het 
avontuur volgen en overal 
terecht dankzij de compacte 
afmetingen. U heeft uw 'thuis' 
altijd bij u, alles wat u nodig 
heeft is bij de hand. Ga ook op 
ontdekkingsreis en trotseer 
de wereld onder uw wielen, 
ongeacht het seizoen. Genie-
ten maar!

Karmann DexterTrend 540

Standaarduitrusting 
DexterTrend 540:
• Motorairco
• Elektrische ramen

en buitenspiegels
• Centr. vergrendeling
• Cruise control
• Koelkast
• 2-Pits gasstel
• Douche + toilet
• Standkachel/boiler
• 2-Persoons dwarsbed
• Rondom cabineverduistering
• Schoonwatertank 100 liter
• Vuilwatertank 90 liter
• Luifel



Karmann Davis 590

€915,- €995,-

Standaarduitrusting:
• Motorairco
• Elektrische ramen en

buitenspiegels
• Centrale vergrendeling
• Cruise control
• Koelkast
• 2-Pits gasstel
• Douche + toilet
• Standkachel / boiler
• 2-Persoons dwarsbed
• Mogelijkheid ombouw

zitgroep tot een 3e bed
• Rondom cabineverduistering
• Schoonwatertank 100 liter
• Vuilwatertank 90 liter
• Luifel



€915,- €995,-

De Karmann Dexter 600 staat voor kort in zijn buitenlengte (6 m) 
maar royaal bemeten in zijn interieurruimte. Deze 2-zitter heeft 2 
enkele bedden, die toch voor 2/3 aan elkaar zijn gekoppeld en 
daarbij een totale bedafmeting geeft van 203 x 190 cm!

Zijn doordacht ge- 
plaatste wegklap- 
bare tafel creëert 
de mogelijkheid
voor een zeer ruim 
bemeten toilet en 
badkamer. Laat u 
ook eens verrassen 
door deze innova-
tief gebouwde
Karmann Dexter. 

Karmann Dexter 600

Standaarduitrusting:
• Motorairco
• Elektrische ramen/-spiegels
• Centrale vergrendeling
• Cruise control
• Koelkast / 2-pits gasstel
• Douche + toilet
• Standkachel / boiler
• 2-Persoons lengtebed
• Rondom cabineverduistering
• Schoonwatertank 100 liter
• Vuilwatertank 90 liter
• Luifel



Karmann Davis 620
Dynamisch, flexibel, elegant en 
toch nog veel ruimtecomfort! 
De twee gescheiden bedden met 
lattenbodem (195/190 x 80 cm) 
zijn zeer comfortabel. Het is ook 
mogelijk om met een hulpstuk 
er één geheel van te maken, af-
metingen zijn dan 195 x 190 cm. 
Verder mogelijkheid tot ombouw 
zitgroep  voor een 3e (kind)bed. 
Enkele highlights: in de wasruim-
te een grote spiegelkast met LED-
verlichting, verschuifbare was- 
tafel + uitdraaibaar tafelblad.

Standaarduitrusting:
• Motorairco
• Elektrische ramen en
 buitenspiegels

• Centrale vergrendeling
• Cruise control
• Koelkast
• 2-Pits gasstel 
• Douche + toilet
• Standkachel / boiler
• 2 lengtebedden
• Mogelijkheid ombouw

zitgroep tot een 3e bed
• Rondom cabineverduistering
• Schoonwatertank 100 liter
• Vuilwatertank 90 liter
• Luifel €955,- €1.015,-



 

Carthago Malibu 600

€ 955,- € 1.035,-

Met de Malibu begint uw vakantie op de meest luxueuze wijze. De 
warme inrichting en de exclusieve meubelbouw is er volledig op 
gericht om u een warm welkom én een aangenaam verblijf te bieden. 
De Malibu 600 is van alle gemakken voorzien, waaronder: grote 
keukenlades, extra aflegmogelijkheden rondom het keukenblok, 
een 85 liter grote koelkast, een grote kleding-/hangkast en veel 
opbergruimte in de bovenkasten en onder het bed (bedmaat is 
195 x 155 cm. Tevens mogelijkheid voor een extra (kind)bed.
 
 

Standaarduitrusting:
• Motorairco
• Elektrische ramen

en buitenspiegels
• Centr. vergrendeling

• Cruise control
• 2-Pits gasstel
• Koelkast
• Douche + toilet
• Luifel

• Standkachel / boiler
• 2-Persoons dwarsbed
• Mogelijkheid ombouw

zitgroep tot 3e bed
• Rondom verduistering
• Schoonwatertank 100 l 
• Vuilwatertank 90 l



Carthago Malibu 640

 

€ 965,- € 1.065,-

Deze fraaie camper zoekt de 
grens op van een alledaags 
voertuig en een camper. Dit 
toont hij door het geboden 
comfort en de flexibiliteit: 
naast de complete keuken 
en een ruime douche/toilet-
ruimte, staat deze Malibu  
erom bekend de beide enkele 
bedden tot één groot bed te 
kunnen schakelen.
Tevens is er de mogelijkheid 
voor een derde (kind)bed.

Standaarduitrusting:
• Motorairco / Cruise contr.
• Elektrische ramen en

buitenspiegels
• Centrale vergrendeling
• Koelkast / 2-Pits gasstel
• Douche + toilet
• Standkachel / Boiler
• 2-Persoons lengtebed
• Mogelijkheid ombouw

zitgroep tot een 3e bed
• Rondom verduistering
• Schoonwatertank 100 liter
• Vuilwatertank 90 liter
• Luifel



 

Carthago Malibu T 430/T460

Standaarduitrusting:
Airconditioning
Elektr. ramen/-spiegels
Draaibare voorstoelen
Grote koelkast + vriesvak
3-Pits gasstel
Schoonwatertank 110 l
Vuilwatertank 100 l
2 Geschakelde enkele bed-
den (optie: 1 extra bed)
Radio-CD/MP3
Fietsendrager
Luifel

•
• 
•
•
•
• 
•
•
 
•
•
•

€ 1.035,- € 1.135,-

Malibu-campers staan bekend om hun gezellige en efficiënte woon- 
ruimte. Die ruimte is tot in alle details optimaal benut en met de 
ergonomie zit het zeker snor, tot zelfs in het kleinste kamertje toe. 
Dit alles zorgt ervoor dat u zich snel thuis voelt in deze camper. 



 

Carthago Malibu 441i/460i

Standaarduitrusting:
Airconditioning
Elektr. ramen/-spiegels
Draaibare voorstoelen
Grote koelkast + vriesvak
3-Pits gasstel / Boiler
Schoonwatertank 110 l
Vuilwatertank 100 l
2 Geschakelde enkele bed-
den (optie: 1 extra bed)
Radio-CD/MP3
Fietsendrager
Luifel

•
• 
•
•
•
• 
•
•

•
•
•

€ 1.045,- € 1.195,-

De Malibu camper wordt onder de vlag van Carthago gebouwd. Dat 
betekent een dynamisch design en een fantastisch reis- en woon- 
klimaat. Ook in het vroege voor- en najaar geeft hij veel leef- 
comfort door de verwarmbare dubbele bodem en totaal vlakke vloer. 
De Malibu biedt u alle comfort, de reis waarheen bepaalt u zelf.



€1.070,-€985,-

De inrichting van deze Forster 699 VB is ruim en overzichtelijk 
te noemen. Een ruime hoekkeuken met uitzicht over de 4- 
persoons en 2-persoons dinette. Met krap 7m lengte heeft hij 
toch een comfortabele binnenruimte tot zelfs 7 slaapplaatsen!
De Forster biedt alles wat u van een moderne camper verwacht.

Forster 699 VB

Standaard voorzien van o.a.
• Airconditioning
• Totaal 7 gegordelde zitplaatsen 

en 7 slaapplaatsen!
• Ruim alkoofbed (minimaal 

geschikt voor 2 volwassenen)
• 2 Dinettebedden (2- + 1-pers.)
• Ledverlichting binnen

• 2 Royale stapelbedden achterin
 (wegklapbaar waardoor er een
ruime garage ontstaat)

• Ruime keuken/3-pitskookstel
• Toilet/douche
• Verswatertank 110 liter
• Verwarmde vuilwatertank 90 liter
• Fietsendrager
• Hordeur en luifel



Deze bijna 7m lange halfintegraal heeft 2 lengtebedden achterin en 
ook een 2-persoons hefbed. Onder de bedden achterin een enorme, 
van 2 zijden toegankelijke, garage. Je kunt er niet alleen je ski’s of 
je snowboard in kwijt, maar net zo goed verdwijnen mountainbikes 
of een complete set campingmeubels in die ruimte. Deze Profila is 
rijk uitgerust en heeft alles in huis voor een zorgeloze vakantie! 

 
Standaarduitrusting:

Airconditioning
Radio/CD-speler
Achteruitrij-camera
2 Bedden, 4 slaapplaatsen
Cruise Control
Elektr. ramen /-spiegels
Verswatertank 100 liter 
Vuilwatertank 100 liter
Fietsendrager / Luifel
ABS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eura Mobil Profila RS 695 EB

€ 1.035,- € 1.135,-



Voor de echte avonturiers! 

Speciale actie
In dit concept kunt u wel 2 of 4 persoons zelf 
aangeven, maar het merk en/of model bepalen 
wij. Maar zeker is, is dat u ‘n mooi avontuur aan-
gaat in een fraaie buscamper of (half)integraal!
Deze campers komen uit onze gebruikte voor-
raad, maar uiteraard wel in een perfecte staat. 
Daar staat ZingerCampers voor garant!

Onze budgetcampers kunt u al 
reserveren vanaf €700,- per week*! 

BUDGETCAMPERS

*Minimale boeking: 2 weken. Vroegboekkorting n.v.t.



5% korting
op de totale huursom

of
2000 km vrij rijden

(per week i.p.v. 1500 km)

Actie geldt voor boekingen gedaan vóór 15 januari
voor camperhuur in dat betreffende jaar.

Minimale huurperiode: 2 weken. 

Vroegboek-korting!

U slaagt altijd in het
hart van Drenthe!

Bel 0593 380 000
of mail naar

info@zingercampers.nl



Compleet pakket* te huur voor

Camperinventaris
pakket

Afwas-
bak + borstel
Bestekset
Blikopener
Bordenset
Broodmes
Drinkglazen
Fluitketel
Gasaansteker

Juslepel
Kaasschaaf

Kledinghangers
Kurkentrekker
Onderzetters
Opbergbox
Pannenset

 

Schaar
Snijplank

Schilmesje
Stoffer&blik

Placemats
Pollepelset
Theeglazen
Thermoskan
Wijnglazen

*Pakket op basis van 2 personen, daarboven €10,-p.p.

€45,-

Tafel + 
2 stoelen
meerprijs  

Tafel + 
2 stoelen
meerprijs  20.-



Pech onderweg. Het kan iedereen, overal en altijd 
overkomen. Het belangrijkste is dan ook om u zo 
snel mogelijk weer op weg te helpen. Zonder kosten, 
zonder extra problemen. Daarom is op alle (door ons 
verhuurde) campers de volgende servicemodule afge-
sloten:
Aveco Pechhulp Service
Deze service is bereikbaar via: Aveco alarmcentrale 
+31 (0)20 59 29 197 (24 u/7 dagen per week).

Daarnaast kunt u natuurlijk ook bij de dichtstbijzijnde 
officiële Volkswagen- en/of Fiatdealer terecht. 
Mocht de reparatie duurder zijn dan 150 euro, neem 
dan eerst even contact met ons op voor overleg.

U merkt het: wij van ZingerCampers willen niets lie-
ver dan dat u onbezorgd op vakantie kunt gaan! 
Want als ù tevreden bent...

Europa Service
van ZingerCampers



De voorwaarden voor een 
onbezorgde reis met een 
camper van ZingerCampers!

De tarieven
Alle vermelde prijzen in deze brochure zijn in euro’s, in-
clusief BTW en all-riskverzekering, doch exclusief brandstof. 
Automaat is €50,- per week extra. Een handige wegdraai-
bare fietsendrager voor buscampers, speciaal voor e-bikes, is 
als optie verkrijgbaar voor €35,- per week extra.

De huurder 
De huurder dient minimaal 23 jaar oud te zijn en over 
een geldig B-rijbewijs te beschikken. Een huurder met 
een buitenlandse nationaliteit dient een geldig inter-
nationaal rijbewijs en geldig paspoort te overleggen.  
Bij vertrek dienen de genoemde documenten te worden ge-
toond en wordt voor de administratie van de verhuurder van 
elk document een kopie gemaakt. 
Bij het maken van de reservering gaat de huurder akkoord 
dat de persoonsgegevens eventueel worden geverifieerd.

De huurperiode 
De minimale huurperiode van een camper in het hoogsei-
zoen is één week, deze gaat in op vrijdagmiddag 15.00 uur 
en eindigt op vrijdagmorgen 10.00 uur.
Buiten het hoogseizoen is het mogelijk om de huurperiode 
op andere dagen aan te vangen en te beëindigen.

De vrije kilometers 
Het aantal vrije kilometers bedraagt 1500 km per week. 
Daarboven geldt een toeslag van €0,35 per km voor alle 
modellen.

De borgsom
Voor de huurcamper geldt een borgsom van 680 euro. Deze 
borgsom krijgt de huurder aan het eind van de huurperiode 
terug. De borgsom wordt uiterlijk zeven dagen na inlevering 
van de camper overgemaakt naar de bankrekening van de 
huurder. 

Huisdieren 
Het is de huurder niet toegestaan om huisdieren in de 
huurcamper mee te nemen.



Aanvraag boeking en betalingswijze
Een aanvraag kan uitsluitend gedaan worden door te bel-
len, te schrijven/mailen of langs te komen. De huurover-
eenkomst dient u volledig en naar waarheid in te vullen, 
te ondertekenen en aan de verhuurder te overleggen. Bij 
reservering vanuit Nederland dient 4 maanden voorafgaand 
aan de huurperiode €680,- als borgsom te worden aanbe-
taald, vanuit het buitenland dient tevens 50% van de totale 
huursom te worden aanbetaald.
Een boeking is pas definitief als het huurcontract volledig 
ingevuld en ondertekend door ons is ontvangen. De totale 
huursom dient uiterlijk 1 week voorafgaand aan de huurpe-
riode op onze bankrekening te zijn bijgeschreven. Betalen 
kan via bankoverschrijving of pinbetaling.

Annulering huurder
Als een overeenkomst wordt geannuleerd door de huurder, 
dan kan de verhuurder de volgende annuleringskosten in   
rekening brengen.
1. Huurder dient schriftelijk, bij voorkeur aangetekend, te 
annuleren.
2. Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten 
verschuldigd:
- 25% van de huurprijs bij annulering langer dan 3 maanden 
voor aanvangsdatum van de huurperiode;
- 50% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maan-
den, maar niet langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum 
van de huurperiode;
- 70% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 maand 
maar niet langer dan 2 maanden voor aanvangsdatum van 
de huurperiode;
- 90% van de huurprijs bij annulering langer vanaf 1 dag 
maar niet langer dan 1 maand voor aanvangsdatum van de 
huurperiode;
- 100% van de huurprijs bij annulering op de aanvangs-
datum van de huurperiode.

Reisverzekering
Bij uw reservering kunt u bij ons een reisverzekering afslui-
ten. Een eventuele annuleringsverzekering dient u bij uw 
eigen verzekeringsmaatschappij aan te vragen.

Het ophalen van de huurcamper
Bij het in ontvangst nemen van de huurcamper vindt een 
uitgebreide uitleg plaats over alle onderdelen van de huur-
camper. 



Het inleveren van de huurcamper
Het interieur van de huurcamper dient bij inlevering gereinigd 
te zijn en het toilet en de vuilwatertank moeten geleegd zijn. 
Is dit niet of onvoldoende het geval, dan is de verhuurder 
gerechtigd om schoonmaakkosten aan de huurder in rekening 
te brengen en deze te verrekenen met de borgsom.

De verzekering, schades en eigen risico
De huurcamper is all-risk verzekerd. De verzekeringskosten zijn 
bij de huurprijs inbegrepen. Het eigen risico bij schade be-
draagt 645 euro* per gebeurtenis. Schade of ontvreemding (alle 
campers zijn voorzien van satellietvolgapparatuur) dienen zo 
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur bij de verhuur-
der te worden gemeld. Wordt hieraan niet voldaan of kan niet 
onomstotelijk vastgesteld worden dat de huurcamper gestolen 
is (ondanks ontvreemding), kunt u bij grove nalatigheid vol-
ledig aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade. 
Houd daarom altijd autobescheiden en contactsleutels in uw 
bezit en verwijder deze uit het contactslot als u stilstaat en 
de huurcamper verlaat. Wanneer de camper is voorzien van 
een stuur-/versnellingsslot is het verplicht deze bij het verla-
ten van de camper in werking te stellen.
Eventuele reparaties worden pas na toestemming van de ver- 
huurder verricht. Aan het einde van de huurperiode wordt 
de huurcamper door de verhuurder geïnspecteerd. Eventuele 
schade, ontbrekende onderdelen en brandstof worden verre-
kend met de borgsom.

*) Bij bovenhoofdse schade (>2m) bedraagt het eigen risico 900,-

De reisdocumenten
De huurder krijgt naast de normale bescheiden, zoals kenteken-
bewijs en groene kaart, een uitgebreid instructieboekje van de 
camper.

ZingerCampers
Officieel dealer/importeur in Nederland van Karmann
en Malibu campers.
Servicepartner
voor Carthago,
Eura Mobil, 
Forster en 
Volkswagen 
campers.





O�cieel dealer / importeur: Malibu  & Karmann
Servicepartner Carthago • EuraMobil • Forster • VW
(bemiddeling • verkoop • onderhoud • garantie)
Reparatie, schadeherstel en accessoire-inbouw
voor alle campermerken. 

Hanekampen 4b
9411 XM  Beilen
T  0593 380 000
M 0652 033 330

www.zingercampers.nl
info@zingercampers.nl
Geopend: ma t/m vrij
van 8-18 uur. 
Zaterdag van 8-17 uur.
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Zinger biedt meer
voor uw camper!


