
Ontdek de Holland Campers

CAMPER 
TRAINING

Holland Campers Wateringen organiseert in november en april in Wateringen een 
campertraining voor mensen die voor het eerst een campervakantie overwegen of zelf een 
camper willen aanschaffen.

Deze trainingen worden door Maletha en Christaan Cosse van Cosse Camper Adventure 
verzorgd. Zij zijn campertrainingspecialisten uit Drenthe.

IN DE AGENDA

Bij Holland Campers Wateringen zijn de kwaliteit van 
uw vakantie en de beleving van het vrijheidsgevoel 
het allerbelangrijkste. Zeg maar gerust: het Holland 
Campers-gevoel. Dat begint met goed luisteren naar 
de wensen van onze klanten zodat zij ontspannen op 
vakantie kunnen. 
We organiseren daarom meerdere keren per jaar 
campertrainingen, die meestal een hele dag duren. 
Daarnaast bieden we camperkennismakingsreizen aan 
van 5 tot 8 dagen, maar ook een vijfweekse camperreis in 
het voor- en najaar.  

GEGARANDEERD
ZORGELOOS OP

VAKANTIE

Indien gewenst verzorgen 
we ook individuele 
campertrainingen. Deze zijn het 
hele jaar mogelijk en duren een 
dagdeel. In overleg wordt dan 
een ochtend of middag met u 
afgesproken.    



5 goede redenen om 
een Campertraining 
bij Holland Campers 
Wateringen te doen:

• Een camper mag u weliswaar met een 
B-rijbewijs besturen, maar campers 
zijn groter en 3 keer zo zwaar als 
een luxe auto. Dat vraagt de nodige 
aanpassingen in het rijgedrag. 

• U haalt weer even de belangrijkste 
zaken op die u ooit geleerd hebt bij het 
behalen van uw rijbewijs.

• U komt erachter of een campervakantie 
iets voor u is.

• Als u een camper wilt huren of 
aanschaffen kunt u tijdens de training in 
verschillende modellen rijden. 

• Het is gewoon een onwijs leuke dag.

De training:
leuk & informatief

Tijdens de training wordt er aandacht 
besteed aan de specifieke verkeersregels 
en borden voor het rijden met de camper, 
maar vooral ook het manoeuvreren 
met een camper van 3.500 kilo, waar 
zitten de hoeken van zo’n lange, hoge 
en brede camper? Er zullen vooral veel 
ervaringstips gedeeld worden.  

Overweegt u een camper aan te schaffen of 
te gaan huren? Dan is deze campertraining 
echt iets voor u. Het is de ideale 
voorbereiding voor een campervakantie of 
om te bekijken of een campervakantie iets 
voor u is. 

reviews
WAT VONDEN ZIJ?
“Had niet gedacht dat er zoveel verkeersborden belangrijk 
zijn voor camperraars.”

“Met het zweet in m’n handen kroop ik achter het stuur, 
maar Christaan en Malethe Cosse stelden mij snel op mijn 
gemak met heldere en praktische tips.”

“ Wat een topdag!  
Krijg nu al zin in de vakantie met de camper.”

“Ik had nog nooit in een auto gezeten groter dan mijn 
Suzuki Swift en ik vond het geweldig!”  

“Fijn dat mijn vrouw de 
training ook gevolgd heeft.   

Nu hoef ik niet meer het hele eind 
alleen te rijden.”

Voor meer informatie kunt u bellen met 
Wilfred van Luijk op 088-11 22 660 
of u kunt zich direct inschrijven via 
info@hollandcamperswateringen.nl 

Wilt u onze campers in het echt zien, voelen en de 
sfeer bij ons proeven? Dan nodigen we u uit om 
een kijkje te komen nemen bij Holland Campers 
Wateringen aan de Middenweg 16 in Wateringen. 
Wij zijn elke zaterdagochtend van 9:00 tot 12:00 uur 
open en doordeweeks op afspraak.


