




 

Garage Swart is al 32 jaar gevestigd in Wijckel, 

wat ooit als hobby begonnen is met het  

sleutelen aan onze eigen auto’s en die van 

vrienden en kennissen. In 1989 zijn wij  

officieel als zelfstandige ondernemers gestart 

met Garage Swart. Als full service universeel 

autobedrijf wordt de meeste tijd besteed aan 

APK, onderhoud en verkoop van auto’s. Alle 

merken zijn welkom voor onderhoud en  

reparatie. 

Sinds 2009 zijn wij ook als Swart Campers be-

kend op de markt, zowel regionaal als in heel 

Noord Nederland. Doordat er al onderhoud 

werd gedaan aan campers kwam er de vraag 

of het ook mogelijk was om een camper aan 

te schaffen, zo kwam van het één het ander!  

Na de start van Swart Campers is het bedrijf 

enorm gegroeid en hebben we dit in 2013 

uitgebreid met onze 500 m2 showroom.  

In 2012 zijn we gestart met het dealerschap 

van LMC camper. Na 7 jaar dit dealerschap te 

hebben gehad zijn wij gespecialiseerd in dit 

Duitse campermerk.  

In 2017 zijn daar de merken van KNAUS en 

WEINSBERG camper en buscampers aan  

toegevoegd.  

Met deze 2 mooie campermerken hebben 

we een groot assortiment in (bus) campers.    

Naast de service en het onderhoud is er ook de 

mogelijkheid om een camper te huren.  

De verhuurcampers zijn nieuwe tot jong  

gebruikte campers en geschikt tot maximaal 5 

personen. Voorzien van alle luxe en comfort en 

compleet ingericht met inventaris!  

Wij hebben diverse aanbiedingen speciaal voor 

u geselecteerd. We willen tenslotte dat u met 

een fijn gevoel op vakantie gaat! 

Wilt u meer informatie over een product of 

camper? Neem gerust contact met ons op of 

kom langs in onze showroom, wij adviseren u 

graag voor het juiste advies.   

Zorgeloos rijplezier? Kies voor Swart Campers! 



 

Verwarmen - koelen - sturen 

Koele lucht - optimaal verdeeld!  

Een dagje aan zee: zand tussen de tenen, zout op 

je huid, zon in het gezicht. Sluit uw strandbeleving 

ontspannen af—in uw caravan of camper met 

perfect binnenklimaat. De Truma dakaircosys-

temen koelen het interieur van de caravan of 

camper stil, krachtig en bijzonder snel. Tegelijker-

tijd wordt de lucht ontvochtigd, zodat er een aan-

genaam binnenklimaat ontstaat.  

Ongeacht of u kiest voor de compact of voor de 

comfort variant van Aventa: beide airconditioning-

systemen kunnen eenvoudig op het dak van het 

voertuig worden gemonteerd.  

Truma Aventa Comfort 

Dakairco 

• Koelcapaciteit: 2400 W 

• Hoogte: 24.8 cm 

• Gewicht: ca. 33 kg 

• Verwarmen en koelen 

 

Truma Aventa Compact 

Dakairco 

• Koelcapaciteit: 1700 W 

• Hoogte: 26.5 cm 

• Gewicht: ca. 27,5 kg 

• Alleen koelen 

• Ook leverbaar in Compact Plus 

 

Vanaf € 2.350 

Incl. montage en 

onderkader 

Vanaf € 2.800 

Incl. montage en 

onderkader 

5 jaar Truma onderdelengarantie 

Als Truma partner geven wij een 

onderdelengarantie van 5 jaar op 

alle Truma airconditioningsys-

temen. 

 



Geniet van een  

vakantie met een 

groot gevoel van  

vrijheid!  

Een camper huren is zorgeloos 

op pad gaan en niet maanden 

van te voren uw bestemming 

bepalen.  

Met de huurcampers van Swart 

Campers kan dit! 

Een vakantie met één van onze 

huurcampers betekend op pad 

met alle luxe en comfort.  

Swart Campers heeft nieuwe 

tot jong gebruikte verhuurcam-

pers van de merken KNAUS en 

WEINSBERG.  

Welke variërend zijn voor 2 tot 

maximaal 5 personen , ook au-

tomaat is mogelijk bij ons. 

Wij hebben onze gehele ver-

huurvloot Allrisk verzekerd met 

uitgebreide pechhulppas in 

Europa.  

Heeft u geen ervaring met cam-

pers? Dat is geen probleem!  

U krijgt voor vertrek een uitge-

breide instructie van ons zodat 

u zorgeloos aan uw vakantie 

kunt beginnen. Bovendien 

heeft u alleen een gewoon rij-

bewijs (B) nodig.  

 

Camper huren 

€ 75,- korting op uw volgende  

vakantie?  

Reserveer met de code:  

VAKANTIE2022 



 

Uw reisbegeleider 

Voertuigspecifieke naviceiver 

voor uw camper 
De nieuwe Zenec Z-E3766 is een pasklare navi-

gatie voor uw camper en geschikt voor de Fiat 

Ducato II, Citroën Jumper II en Peugeot Boxer II. 

Via USB kunt u uw smartphone rechtstreeks 

aansluiten—de Z-E3766 is Apple CarPlay en 

Google Android gecertificeerd. Bel, navigeer of 

luister gewoon naar muziek—alle ondersteu-

nende functies kunnen gemakkelijk worden be-

diend via de Apple Siri, Google-spraak of het 

aanraakscherm van de Zenec. 

Zenec Z-E3766 

Campernavigatie  

• Pasklare navigatie in uw camper 

• Voertuig specifiek campernavigatie 

• 3 jaar gratis kaartupdate 

• Aanraakgevoelig, capacitief 9”/22,9 cm 

LCD TFT-scherm met glazen beeldscherm 

• Google Android Auto 

• Apple CarPlay 

• DAB+ dubbele tuner 

 

 

Vanaf € 1.175 

Incl. montage 



 

Swart Campers heeft alle service voor uw  

kampeerauto in eigen huis. Zo verzorgen we in 

onze eigen werkplaats al het groot en klein 

onderhoud en de APK aan uw kampeerauto. 

Naast het motorische gedeelte zijn wij ook 

gespecialiseerd in het onderhouden van het 

campergedeelte van uw kampeerauto.  

Als aangesloten BOVAG camper en caravan 

bedrijf , kunnen wij de BOVAG onderhouds-

beurt uitvoeren.  

Swart Campers is ook een aangesloten schade-

herstelbedrijf van Aveco Verzekeringen, ANWB

-Unigarant, Dealer repair en NKC. Schade laten 

repareren door een aangesloten schadeher-

steller biedt u extra voordelen.  

Dus alles voor uw kampeerauto onder één dak.  

 

Bij Swart Campers kunt u terecht voor: 

• APK, klein en groot onderhoud aan uw 
camper/ autogedeelte 

• Verkoop en montage van een ruim aanbod 
aan accessoires waaronder; Bearlock, HPC 
volautomatisch levelsysteem, AS luchtve-
ring, Zenec campernavigatiesysteem, Me-
mo accessoires, Oyster satellietsystemen 

• Bemiddeling van uw camper 

• Schadeherstel van Aveco Verzekeringen, 
NKC, Dealer repair en ANWB-Unigarant  

• Verhuur van jong gebruikte campers 

• Kleine winkelruimte met schoonmaakpro-
ducten van het merk 123 products en ove-
rige kampeerbenodigdheden 

• Gaskeuring G 607 voor Duitsland, Oosten-
rijk en Zwitserland 

Vakkundig gemonteerd, in onze eigen werkplaats!  



 

Dakairco 

Mestic 

Dakairco 

• Koelcapaciteit: 2500 W 

• Hoogte: 25,9 cm 

• Gewicht: ca. 42,5 kg 

• Verwarmen en koelen 

 

  

Vanaf € 1.850 

Incl. montage en 

luchtverdeler 

Altijd een aangename temperatuur 

Geniet waar u ook bent van aangename tem-

peraturen in uw voertuig met de Mestic Da-

kairco. Met deze airconditioning is uw camper 

binnen de kortste keren perfect op tempera-

tuur. De airco kan niet alleen koelen, maar ook 

verwarmen én ontvochtigen!  

 

De krachtige airco brengt uw voertuig snel op 

de gewenste temperatuur, waardoor u opti-

maal van uw vakantie kunt genieten! Hij heeft 

een instelbereik van 16 C tot 30 C, zodat u 

het zo koel of warm in uw voertuig kunt maken 

als u wilt. De Mestic Dakairco is compact van 

formaat.  

 

Zo heeft u op het dak nog ruimte om een zon-

nepaneel of satellietsysteem te plaatsen. Ver-

der hoeft u niet bang te zijn voor geluidsover-

last van de airco. Dankzij de laatste technolo-

gische ontwikkelingen is hij zeer stil, waardoor 

u in alle rust kunt ontspannen.  

 

De Mestic Dakairco is een gebruiksvriendelijke 

airco, waar u veel plezier aan zult beleven. U 

bedient hem eenvoudig met de bijbehorende 

afstandsbediening. In stappen van één graad 

stelt u de binnentemperatuur geheel naar uw 

voorkeur in.  



 

Actiemodellen 

KNAUS VAN TI VANSATION 

 

De KNAUS VAN TI is volledig vernieuwd om 

het maximale aan leefruimte in de meest 

wendbare, compacte KNAUS camper naar 

boven te halen. Een grote, ruime badkamer. 

Eenpersoonsbedden van meer dan twee me-

ter lang aan beide zijden. Een uitnodigende, 

ruime zithoek. Comfortabele details zoals een 

brede camperdeur en een gemakkelijk toe-

gankelijke gasflessenkast. 

 

Nu ook als VAN TI 640 MEG VANSATION op 

MAN TGE 

WEINSBERG CARACOMPACT  

EDITION [PEPPER] 

 

De Edition [pepper] is er alweer voor het 6de 

jaar. Smalle straatjes is voor de Edition 

[pepper] een peulenschil. Door zijn smalle 

opbouw is hij bijzonder wendbaar en heeft hij 

een laag verbruik.  

 

Vanaf nu is de Edition [pepper] standaard op 

basis van FIAT en ook leverbaar met de 9 

traps automaat.  

 

Geef je leven meer [pepper]  

KNAUS SKY TI PLATINUM SELECTION 

 

De SKY TI is er nu als speciaal model PLATI-

NUM SELECTION. Profiteer van de vele stan-

daard extra’s tegen een aantrekkelijke prijs.  

En vindt tussen de verschillende  

indelingen de SKY TI PLATINUM SELECTION, 

die precies bij uw reiswensen past.  

 

De Platinum Selection is ook verkrijgbaar als 

VAN TI PLUS 650 MEG 

KNAUS BOXSTAR 60 YEARS 

 

In 1960 ontwierp Healmut Knaus het eerste 

zwaluwnest, dit jaar exact 60 jaar geleden! 

Deze mijlpaal wordt vastgelegd met de 

Boxstar 60 Years. Deze buscamper is  

verkrijgbaar in enkele indelingen. Met de 

campovollo grijze lak, maakt deze Boxstar 60 

Years tot een echte blikvanger! 

 

De 60 YEARS is ook verkrijgbaar als  

SKY WAVE 





Oyster satellietsysteem 

Satellietontvangst met de Oyster biedt kwaliteit 

en bedieningsgemak, zoals u die thuis gewend 

bent! Met deze satellietantenne geniet u van tv

– en radio-ontvangst in Europa en Noord Afrika.  

SKEW: voor een best mogelijke ontvangst in de 

randgebieden van de zuidwestelijke en de zuid-

oostelijke vakantieregio’s is het zinvol om de 

LNB naar de overeenkomstige windstreek toe te 

verdraaien.  

 

Daarmee wordt de door de kromming van de 

aarde ontstane polarisatie  

hoekfout gecompenseerd. Met de SKEW-

uitrusting geniet u van een comfortabele  

optimalisatie van de reikwijdte met volautoma-

tisch instelling (LNB-verstelling).  

 

Satellietsysteem 

Oyster III 

Satellietsysteem 

• Diameter: 65 - 85 cm 

• Hoogte: 22 cm 

• Gewicht::  14 kg—15 kg  

• Optioneel met SKEW verkrijgbaar 

 

Oyster V 

Satellietsysteem 

• Diameter: 85 cm 

• Hoogte: 17 cm 

• Gewicht:: 14 kg 

• Optioneel met SKEW verkrijgbaar 

Vanaf € 2.850 

Incl. montage en 

22” Avtex TV 



Een kwestie van comfort 

HPC Hydraulics beschikt over de nieuwste tech-

nieken om uw voertuig stevig, stabiel en water-

pas te zetten. Wij gaan daarom graag een stapje 

verder. Of beter gezegd: een niveau hoger. In 

één druk waterpas? Het systeem bedienen via 

smartphone of tablet? Liever handmatige bedie-

ning? Het is allemaal mogelijk! 

 

Automatisch levelsysteem verhoogd het com-

fort en gebruiksgemak met één druk op de 

knop. Geen gestress meer bij het stabiliseren 

van uw camper, niet langer ongewenste bewe-

gingen en nog vele andere voordelen.  

 

Het volledig automatisch levelsysteem met 

vier krikken en een eenvoudig Touch screen 

bediening. Met één druk op de knop wordt 

uw voertuig binnen 90 seconden waterpas 

gesteld. Dit systeem is een van de meest flexi-

bele, compacte en lichtgewicht systemen op 

de markt en gebruikt daarbij de nieuwste 

technieken. Tevens geschikt voor 12 en 24 

Volt voertuigen. Het systeem geeft exact aan 

wat o.a. de accuspanning van het voertuig is 

en of u de handrem wel of niet heeft aange-

trokken.  

 

 

Designed for the next level 

Vanaf € 5.950 

 Nu 10% korting 

Incl. 4 hydraulisch krikken, 

touchscreen bedieningspa-

neel, lichtgewicht pomp, be-

niening via smartphone en 

montage. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwarte strepen verwijderaar 
€ 9,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luifel reiniger en scrubborstel 

Vanaf € 11,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shampoo  

Vanaf € 4,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toiletvloeistof 

€ 8,99  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse borstels 

Vanaf € 11,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cleaner wax 

 Vanaf € 11,99  

 

 

 

 

 

 

Bio toilet tabletten  

Vanaf € 22,99 

 

 

 

 

 

 

Tank en leiding reiniger 

Vanaf €  8,99 

 

 

 

 

 

 

Ontkalker  

Koffie & thee aanslag reiniger 

Vanaf € 7,99 

 

Schoonmaak producten Schoonmaak en onderhoud  

Wit u uw camper of caravan goed  

onderhoud en/of is deze toe aan 

een schoonmaakbeurt!  





 

Accessoires voor kampeerauto 

Van-Star fietsendrager 

voor de buscamper 

• Eenvoudig opklapbaar 

• wegdraaibaar 

• Toegang tot de bagageruimte  

• Geschikt voor e-bikes 

• Draagvermogen: 60 kg 

 

 

M-Star fietsendrager 

voor de camper 

• Eenvoudig opklapbaar 

• Geschikt voor e-bikes 

• Fietsen op kniehoogte 

• Draagvermogen: 75 kg  

 

 

Vanaf  

€ 1.250,- 

Incl. montage 

Vanaf  

€ 1.950,- 

Incl. montage 

Fietsendrager 

Steeds meer camperaars hebben E-bikes die 

ze graag meenemen tijdens hun uitstapjes. 

Het vervoeren van E-bikes op een camper is 

niet altijd even eenvoudig. Het grootste pro-

bleem is het gewicht van de fietsen van zo’n 

30 kg per stuk hierdoor zijn deze te zwaar 

voor het standaard fietsenrek dat—vaak te 

hoog— op de achterwand gemonteerd zit.  

 

Met de M-Star en Van-Star opklapbare fiet-

sendragers heeft u de oplossing, deze fietsen-

dragers kan twee elektrische fietsen (M-star 

tot 75 kg en Van-Star tot 60 kg) vervoeren en 

zit op kniehoogte gemonteerd. Hierdoor zijn 

de grootste problemen van het vervoeren van 

de E-bikes opgelost.  



Brunner Melamineware  

 

Tijd voor nieuw inventaris in de camper? Het 

servies van Brunner is gemaakt van een 

nieuw melamine / mineralen mengsel dat 

door Brunner is ontwikkeld met uitstekende 

functionele eigenschappen. Het servies heeft 

een porselein touch, is geschikt voor levens-

middelen, het is hygiënisch en gemakkelijk 

schoon te maken. Bovendien is het Brunner 

servies duurzaam.  De serie Space is  uitge-

voerd met een antislip ring.  

Accessoires en diensten 

 

PowerExtreme accu’s 

Camperaars staan graag op plekken zonder stroom en zijn onafhankelijk. Een betrouwbare ener-

giebron is dan noodzakelijk. Speciaal voor deze doelgroep zijn de PowerExtreme X75 en X125 ont-

wikkeld. Krachtige LiFeP04 accu’s met een zeer hoge capaciteit. De PowerExtreme X75 is ideaal 

voor kleinere campers met weinig apparatuur. Heeft u veel apparatuur met hoog verbruik kies 

dan voor de PowerExtreme X125. Ook als u langere perioden zonder walstroom staat is dit de 

beste keus. De status van de PowerExtreme X75 en X125 kan via een App worden afgelezen 

Enkele voordelen: 

✔ De X75 is vergelijkbaar met 150Ah lood-accu,  

X125 met een 250Ah lood-accu 

✔ Met Bluetooth App technologie 

✔ Minimaal 4 tot 5 keer langere levensduur dan loodaccu 

✔ Extreme capaciteit 

✔ Gewichtsbesparing van 40 tot 60 kg 

 

HEOSafe sloten  

U gaat met een prettig gevoel op reis dankzij 

de HEOSafe sloten. Specifieke sloten, geschikt 

voor camper en buscamper. HEOSafe heeft 

sloten voor uw cabine, de opbouwdeur en 

garageluiken van uw camper en de schuif– en 

achterdeuren van uw buscamper.  De verschil-

lende sloten zijn tot maximaal 5 met dezelfde 

sleutel te leveren.  



Accessoires en diensten 

 

Avontuurlijk en toch huiselijk! 

Caravan en campertapijt van Just Carpets is van 

een hoogwaardige kwaliteit. Het tapijt geeft uw 

kampeermiddel bovendien een huiselijke warm-

te. Door de verschillende kleuren die Just Car-

pets aanbied past het tapijt altijd bij de bekle-

ding van uw camper en caravan. Het tapijt wordt 

exact op maat gemaakt in uw camper en cara-

van zodat het tapijt precies past en u de indeling 

ervan zelf kunt bepalen.   

Slimme producten voor onderweg, thuis en 

op de camping 

Mestic biedt een slim en uitgebalanceerd as-

sortiment aan producten voor onderweg, 

thuis en op de camping. Innovatieve pro-

ducten speciaal ontwikkeld dankzij onze jaren-

lange ervaring voor de kampeerder die op 

zoek is naar luxe en comfort. 

 

Alle producten van Mestic zijn voorzien van 

een laag wattage om te kunnen functioneren 

op plaatsen met een beperkte stroomvoorzie-

ning. Geniet van een koel drankje uit een van 

de koelboxen, een heerlijk afgebakken crois-

santje uit eigen oven met een kopje verse 

koffie met de espressomachine.  

 

Kortom, met Mestic geniet je altijd en overal 

van het gemak en comfort van thuis!  

 

Extra beveiliging op uw camper 

Het Thitronik alarmsysteem is speciaal ontwik-

keld als inbraakbeveiliging voor campers waarbij 

het extra beveiligen van persoonlijke eigendom-

men voorop staat. 

Het grote voordeel van een Thitronik alarmsys-

teem is dat u als klant zelf kunt beslissen welke 

onderdelen u van uw camper extra wilt beveili-

gen. Van beveiliging van de deuren en ramen, 

tot aan de meengenomen fietsen.  





Zorg voor extra beveiliging van uw camper 

BearLock is een mechanische versnellingsbak– of 

stuurasslot, ter voorkoming van voertuigdiefstal.  

 

Het systeem wordt volledig geïntegreerd inge-

bouwd, in “harmonie” met de bestaande tech-

niek in het voertuig. Het systeem wordt ten allen 

tijde vastgezet door middel van zogenaamde 

afbreekbouten en/of –moeren, zodat het sys-

teem permanent in het interieur verankerd is.  

 

De bediening van dit systeem is uiterst simpel!  

De voordelen van Bearlock 

✔ Uniek & gepatenteerd systeem 

✔ 10 jaar garantie 

✔ 3 sleutels 

✔ Robuust 

✔ Geen storingen 

✔ Geen abonnementskosten 

✔ Geen herkeuring & onderhoud 

✔ Snel & simpel in gebruik 

✔ Veilig onderweg 

✔ Vriendelijk voor uw voertuig 

✔ Beveiligt PREVENTIEF 

 

 

Mechanische beveiliging 

€ 675,00 

Incl. montage en 

SCM certificaat 



Accessoires en diensten 

 

Hulpluchtveersysteem van AS AIR SUSPENSION 

De meeste campers hebben geen veersystemen 

die volledig voldoen aan de eisen en wensen van 

de klant. De standaard vering is niet gebouwd 

voor permanente belading en wisselende ge-

wichtsverdeling. Veel voertuigen zitten bij ge-

bruik in de buurt van het maximaal toegestaan 

gewicht. Soms zijn ze zelfs onbewust overbela-

den. Dit heeft in combinatie met een slechte 

gewichtsverdeling grote invloed op de rijeigen-

schappen. Om de volledige veiligheid van u en 

anderen te garanderen lost de luchtvering veel 

van deze problemen op en zorgt voor een veilige 

en comfortabele rit naar uw bestemming.  

Elsan Organic toiletvloeistof 

De enige efficiënt werkende groene milieu-

bewuste toiletvloeistof die u 6 grote voorde-

len biedt…  

 

1. 100 % biologisch afbreekbaar 

2. De vaste bestanddelen worden op 

natuurlijke wijze afgebroken 

3. Voorkomt en verwijdert kalkaanslag 

4. Buitengewone geurcontrole 

5. Het is ook een Rinse 

6. U kan vertrouwen op Elsan 

 

Verkoopprijs  € 18,50 

Inhoud 2 liter 

 

 

 

BLACKSOLAR zwarte zonnepanelen 

De NDS BLACKSOLAR zonnepanelen is een stap voorwaarts in zonne-energie. Ze zijn geheel zwart 

en vangen hierdoor meer zonne-energie op en zelfs bij matig licht, zoals tijdens zonsopkomst en –

ondergang, produceren ze meer elektriciteit dan de standaard panelen.  

Om het optimale rendement uit uw zonnepanelen te verkrijgen kunt u dit uitbreiden met een 

MPPT regelaar. MPPT regelaars geven namelijk een extra rendement wat kan oplopen tot 40% 

(het percentage is afhankelijk van diverse factoren).  

 

 



Accessoires en diensten 

 

TRAVELVISION 4G WIFI  

CONNECT 

Travel Vision 4G wifi Connect, 

altijd en overal een snelle en 

betrouwbare internetverbin-

ding! 

 

De wifi van de camping heeft 

niet overal goed signaal, en heb 

je dan wel net internet is het zo 

traag... door het signaal te ver-

sterken met je Travel Vision 4G 

Connect heb je wel op dat ene 

mooie plekje op de camping 

goede verbinding. 

 

Via een mobiele 4G verbinding 

of een wifi netwerk is de Travel 

Vision 4G wifi Connect continu 

verbonden met het internet en 

met een snelle router creëer je 

je eigen beveiligd wifi netwerk.  

 

 

 

 

 

 

Omvormer NDS 

Op zoek naar een omvormer (inverter) die de beste presta-

ties biedt? Smart-in omvormers zijn professionele inverters 

van hoge kwaliteit die efficiënt en veilig kunnen worden inge-

zet voor de omvorming van 12V naar 230V in uw caravan of 

camper. Het gebruik van zuivere sinus omvormers voorkomt 

schade aan apparatuur. Vooral als deze aangedreven wordt 

door een elektromotor. Smart-in omvormers hebben een 

zeer laag zelf-gebruik. Zo is het verbruik minimaal in stand-by 

modus en loopt de accu dus niet onnodig leeg, dat biedt veel 

gemak.  

 

Gaskeuring G 607 

Reist u met de camper naar een Duitstalig land (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland), dan kan het 

voorkomen dat er bij het aanmelden op de camping door de beheerder gevraagd wordt, of uw 

camper een gaskeuring  heeft gehad. Wanneer uw camper geen goedgekeurde gaskeuring G-607 

heeft gehad, kan uw camper de toegang tot de camping geweigerd worden.  De gaskeuring wordt 

op de technische eisen gekeurd, waarbij onder meer de gasdichtheid wordt beproefd. Controle 

van o.a. de gasdrukregelaar, gasslangen en lekdichtheid zijn vaste onderdelen van de herkeuring. 

Als alles goed is gekeurd wordt dit in het logboek vermeld (geel boekje) 

 





  

  

  

  

Onze merken 
Buscamper - Camper 



Swart Campers 

Swart Campers B.V. 

Jachtlustweg 49a 

8563 AC Wijckel 

T    0514-602119 

@  info@swartcampers.nl 

Maandag 

Dinsdag 

Woensdag 

Donderdag 

Vrijdag 

Zaterdag 

Zondag 

08.00 - 18.00 uur 

08.00 - 18.00 uur 

08.00 - 18.00 uur 

08.00 - 18.00 uur 

08.00 - 18.00 uur 

09.00 - 16.00 uur 

Gesloten 

Openingstijden 

www.swartcampers.nl 

Aangesloten bij: 

 
   Volg ons op social media! 

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele prijswijzingen en typfouten  


