
“Een eigen badkamer, 

 direct naast de tent,  

   caravan of trekkershut” 
• Toename: 

Omzet 

Klantwaardering 

 Bezettingsgraad 

• Afname 

 Schoonmaakwerk 

“ We have been really pleased with the customer reactions and forward bookings have been very 
impressive. We will be installing further en-suite pods on our other parks as well as expanding the 
number at Trevella and Sand le Mere.”  -   
Simon Williams, Commercial Director, Bridge Leisure Group 

  

WWW.CAMPPLUS.NL 

http://www.campplus.nl/


 “I have seen a clear 

increase in re-bookings 

and feedback scores 

have gone up.” 

Alan Newell, owner of 

Croft Farm Water Park 

 

Wat is een CampPlus unit? 
Met een CampPlus unit, hebben uw gasten een eigen 
douche en toilet direct naast de tent, caravan of hut.  
Dat is kamperen in stijl! 

CampPlus units zijn plug & play: U sluit ze eenvoudig aan 
op water, elektriciteit, afvoer en ze zijn klaar voor gebruik. 

Er zijn twee modellen: de Duo en de Solo. 

 

Verrassend ruim en grote privacy: een echte 5-sterren unit! 
Voor gasten die voor optimaal comfort gaan en daar iets 
extra voor willen betalen. 

Uitstekende prijs/kwaliteit-verhouding, gemakkelijk schoon te 
houden en korte terugverdien periode. 

 

 

Dubbele unit, bedient 2 kampeerplekken. 

Iedere zijde heeft een eigen 

douche/toilet ruimte.  

Privacy van gasten  

is gegarandeerd 

vanwege een solide geluiddempende vloer en geïsoleerde 

tussenwand. Elke kant heeft een eigen warmwater- 

voorziening en electriteit. 

Uitstekende prijs/kwaliteit-verhouding, gemakkelijk schoon  
te houden en korte terugverdien periode. 

 



Tevreden klanten… 
Uw gasten zullen hun privé sanitair zeer op prijs stellen en 

hun waardering in evaluaties weergeven. 

Van de mensen die privé sanitair hebben ervaren, zegt 

93% dat zij dit de volgende keer weer zullen boeken. Dus 

komen ze terug en via mond-op-mond reclame horen hun 

vrienden ervan. 
 

Het is financieel interessant… 
Een centraal toilet en douche gebouw kost u geld zonder extra opbrengsten. 

Een CampPlus privé sanitair unit is een investering die zich zelf in korte tijd terugverdient. 

Dat werkt als volgt: 

U rekent vanzelfsprekend een toeslag voor privé sanitair: € 8 tot € 10 per dag. 

Zeker zo belangrijk is de hogere bezettingsgraad van plekken met privé sanitair.  

Ervaring leert dat 25 tot 30% reëel is, specifiek in het voor- en naseizoen. 

U realiseert 25 tot 30 dagen extra verhuur per jaar tegen een hogere prijs. 

 

Schoonhouden.. 
Een andere groot voordeel van 
privé  sanitair is dat uw gasten 
gedurende hun verblijf de 
badkamer zelf schoonhouden.  

U hoeft alleen bij wisselingen te 
inspecteren en schoon te maken. 

“Vaak houden gasten 

het zo schoon dat ik 

vrijwel niets hoef te 

doen.”  

Rida Brekelmans, 

Landclub Ruinen 

   CampPlus privé sanitair: 

   Korte terugverdien periode      

   Genereert extra inkomsten    

   Verhoogt de klant reviews    

   Zorgt voor meer klanten    

   Maakt uw schoonmaak werk eenvoudiger    
 

Afwassen… 
Maak de beleving van luxe 

compleet met een hoge kwa- 

liteit composiet afwasplaats. 

Net als onze andere producten, is de afwasplaats zeer duurzaam, solide 

en eenvoudig schoon te houden.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Specificaties CampPlus privé sanitair 

Algemeen Duo Solo 
Afmetingen 2.06m breed x 2.47m diep x 2.25 / 2.37 hoog  1.95 breed x 1.61 diep x  2.15 / 2.25 hoog 

Gewicht 1080 kg 760 kg 

Frame Vloer, wanden en dak: lichtgewicht gegalvaniseerd stalen frame. 

Isolatie De wanden zijn geïsoleerd met 40mm Rockwool. 
 

 

Water/Sanitair/Verwarming 
Douche Verstelbare douche set met thermostaat mengkraan. 

 Witte acryl douche bak, 90 x 80cm.  
Professioneel douchegordijn. 

Afvoergoot over volle breedte van de douche. 

Wastafel Sphinx E-Con keramische ronde wastafel (wit) 55cm x 42cm.  
Mengkraan. Spiegel 60cm x 96cm boven wastafel. 

Toilet Sphinx Rimfree wandtoilet met dubbel spoelreservoir. 

Boiler 2x 1500W, 80 liter Ariston boiler. 1500W, 80 liter Ariston boiler. 

Wandventilator 90m³/u, geschakeld op bewegingsmelder. Aanpasbare nalooptijd. 

Verwarming 800W ventilator verwarming met vorst bescherming.  
Geschakeld via tijdklok. 

Kraan Hoofdkraan met aftap en EA terugslagklep. 

Buitenkraan Buitenkraan met terugslagklep. 
 

Interieur 
Wanden Wanden bekleed met 4 mm wit HPL. 

Vloer Vloer van 10 mm HPL met antislip profiel. 

Plafond Lichtdoorlatend polyester voor een natuurlijke lichtinval. 
 

Licht/ electriciteit 
Licht IP44 LED plafonniere, 11W, 620 lumen met bewegingsmelder en schemerschakelaar. 

Electriciteit IP65 groepenkast met 16A, 30mA aardlekschakelaar. 

Buitenverlichting Steinel LED buitenlamp. Wordt automatisch aan en uit geschakeld met een bewegingsmelder 
en schemerschakelaar. 

  

Prijs vanaf Duo: € 9.800 - € 4.900 per plaats Solo: € 6.500 
 

 

 

 

 

Buiten 
Bekleding Wax wood geïmpregneerde vuren planken met roestvrijstaal hoekafwerking. 

Dak Bekleed met 1,5 mm dik lichtdoorlatend polyester voor een natuurlijke lichtinval. 

Deur Behandelde solide vuren deur met cilinderslot. RVS beslag. 

CampPlus B.V. 

www.campplus.nl 

info@campplus.nl 

Tel. 0186 76 90 54 

INSTALLATIE 
De CampPlus units hebben een laag gewicht en 
hebben daardoor vrijwel geen fundering nodig. Een 
laagje beton of blokken op de hoeken is 
toereikend. Plaatsing van CampPlus units is 
eenvoudig: het enige dat u nodig heeft is een 
heftruck met verlengde vorken. 
Wilt u ze later verplaatsen: geen probleem. 

PLUG & PLAY 
CampPlus units zijn plug & play: aansluiten op water, electriciteit en afvoer 
en ze zijn klaar voor gebruik. 
Ze hebben weinig electriciteit nodig: 10A door de Solo, 20A voor de Duo. 
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