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Wij maken reisagenten en reserveringsmedewer-
kers graag wegwijs in de wereld van camper-
reizen. Is je klant nog niet zeker van zijn route? 
Heeft hij vragen over opties zoals verzekeringen 
en mijlenpakketten en twijfel jij hier zelf ook over? 
Wij hebben jarenlange ervaring met het boeken 
van campers en het maken van camperreizen 
en adviseren je graag. Ons motto is: beter een 
vraag te veel gesteld dan een klant met te weinig 
informatie op reis gestuurd! 

Wereldwijd en divers aanbod 
WorldWide Campers werkt samen met ruim 
30 leveranciers wereldwijd, waaronder Cruise 
America, McRent, Apollo en Britz en biedt hier-
door locaties in de Verenigde Staten, Canada, 
Chili, Zuid-Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland en 
Europa. Ook vertrek in Nederland is mogelijk 
vanuit Almere en Nijkerk. Ons aanbod varieert 
hierdoor van zeer basic kampeerbusjes tot 
super-de-luxe campers. Of je klant nu op zoek 
is naar een compact backpackersbusje of een 
luxe camper voor het hele gezin uitgerust met de 
laatste technische snufjes, WorldWide Campers 
heeft voor iedereen een geschikte camper op 
een verhuurlocatie naar keuze. 

Eenvoudig en snel 
Op de website van WorldWide Campers maak 
je eenvoudig en gratis een vrijblijvende offerte 
voor je klant. Alle beschikbare camperhuur 
opties worden overzichtelijk weergegeven en de 
voorwaarden van de camperverhuurders worden 
duidelijk getoond. Zodra wij je offerte ontvangen 
hebben, bekijken wij direct de beschikbaarheid 
van de aangevraagde huurcamper en komen we 
indien nodig met een passend advies of alterna-
tief. WorldWide Campers biedt de mogelijkheid 
om een No-Risk Garantie af te sluiten. Mocht de 
klant schade aan de camper ondervinden, dan 
kunnen zij dit via WorldWide Campers declare-
ren. 

Meer weten?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en volg ons 
op social media om zo regelmatig de scherpste 
aanbiedingen, wegbrengspecials, vroegboekkor-
tingen en last-minute deals te ontvangen. 

Waarom WorldWide Campers? 
• maatwerkspecialist en absolute camperexpert 
• wij nemen je werk uit handen
• persoonlijke service staat voorop

• gratis offerte zonder verplichtingen
• direct real-time beschikbaarheid nakijken
• direct op zoek naar alternatieven indien nodig
• mogelijkheid tot nemen van een optie 
• facturatie direct na bevestiging
• goede commissieregeling 
• geen reserveringskosten
•  offerte snel en gemakkelijk online, telefonisch of 

via e-mail aan te vragen 
• snelle reactie en geen telefonische wachttijden 
• duidelijke No-Risk garantie

Contact
T: 030 697 4964
W: worldwidecampers.com
E: sales@worldwidecampers.com
FB: facebook.com/worldwidecampers  
TW: @WWCampers

WorldWide Campers: jouw camperspecialist 

op reis met een camper is een echte belevenis en biedt ongekende vrijheid. Zo bepaal 

je zelf de route en heb je je slaapplek en keuken altijd bij de hand. onder andere door de 

talloze opties in campertypes komt er bij het boeken van een camper nogal wat kijken. 

Elke leverancier en elk land heeft zo zijn eigen voorwaarden. WorldWide Campers is spe-

cialist op het gebied van camperhuur. 

Het ervaren team van WorldWide Campers. Van links naar 
rechts: Ilona Norbart, Debbie Heydanus en Kaoutar de Vries.


