Brochure 2019

Uw vakantie
begint hier

Caravan Centrum Zuid Nederland
Het bedrijf
Al meer dan 30 jaar Hobby dealer en 20 jaar
Fendt dealer! In september 2009 opende Caravan
Centrum Zuid Nederland haar deuren in het
nieuwe pand aan de Beneluxweg 9 in Hulst. Hier
wordt u vriendelijk ontvangen in de schitterende
showroom waar de nieuwste modellen van Hobby
en Fendt caravans staan opgesteld. Wij zijn meer
dan 30 jaar Hobby dealer en ruim 20 jaar Fendt
dealer. Ook zijn wij leverancier van voortenten en
luifels van de merken Isabella, Unico, Doréma,
Starcamp, Walker en Brand, kampeertenten en
Thule luifels met bijbehorende accessoires.
Op het buitenterrein staan de occasions te blinken. Op een gebruikte caravan(vanaf € 3.500,--)
heeft u standaard 1 jaar BOVAG garantie. Ook als
u uw caravan wenst te verkopen bent u hier aan
het juiste adres. Heeft u technisch advies nodig?
Ook hiervoor staan zowel Marco, Marlies en
Martijn, als onze medewerkers u graag te woord.
Verkoop en Werkplaats
Vanaf het moment van verkoop tot het moment
van aflevering is er veel werk aan de winkel. Bij een
eerste gesprek met de klant is het heel belangrijk
te luisteren naar de wensen van de klant. Marco,
Marlies en Martijn kunnen U daarbij zeer zeker
van dienst zijn met tips en ervaringen omdat zij
ook zelf met de caravan op vakantie gaan! In

onze werkplaats wordt door enthousiaste en goed
opgeleide monteurs aan de caravans gewerkt.
Het is altijd een mooi moment als de klant hier
met de nieuwe aanwinst met een tevreden gevoel
ons terrein verlaat. Mede in de wetenschap dat
ze altijd weer bij ons terechtkunnen voor hetzij
garantiegevallen, het oplossen van problemen of
beantwoorden van vragen.
Daarbij komt natuurlijk ook het reguliere werk,
waaronder de Bovag onderhoudsbeurten, het
installeren van movers, airco’s , fietsendragers;
eigenlijk alles wat de klant wenst, kunnen wij
verwezenlijken. Het is voor onze klanten aan
de kust ook mogelijk de ‘zomermonteur’ in te
schakelen. Mocht u onderhoud of reparatie nodig
hebben terwijl u op de camping staat, kunnen wij
onze monteur naar u toe sturen. Dit kan enkel als
er ruim van te voren een afspraak wordt gemaakt.
Winkel
Kampeer artikelen of onderdelen?
U kunt heerlijk rondneuzen in onze
uitgebreide kampeershop. Hier vindt u
allerlei caravan-gerelateerde onderdelen en
kampeeraccessoires. Onze shop heeft een
breed assortiment aan technische caravan
onderdelen. Ook voor campingbenodigdheden,

Contact
Telefoon +31(0)114 - 311391
info@cczn.nl
www.cczn.nl
facebook.com
caravancentrumzuidnederland

Openingstijden
Maandag t/m Vrijdag
Donderdag		
Zaterdag		
Zondag		

9:30 - 17:30 uur
Gesloten
9:30 - 17:00 uur
14:00 - 17:00 uur

Adres
Beneluxweg 9
4561 GJ Hulst

* Zet- en drukfouten zijn voorbehouden

kookartikelen,schoonmaakproducten,kachels,
meubilair bent u bij ons aan het juiste adres. Een
ruime keuze in stoelen, tafels en kasten van Isabella,
Westfield en Travellife.
Schadeherstel
Voor schades en reparatie bent u bij ons aan
het juiste adres. Wij zijn een gecertificeerd
schadeherstelbedrijf.
Plaatwerkschades,
vochtschades, hagelschades en reparaties
aan vloeren kunnen wij voor u uitvoeren. Ook
nemen wij de zorg uit handen qua afwikkeling
van uw schade.
Tijdens de laatste kwaliteitscontrole werden wij
door de klanten beoordeeld met een 9,4!

ONDERHOUDSBEURT / SCHADEHERSTEL
Goed onderhoud verlengt de levensduur van uw
caravan en bevordert de verkeersveiligheid. Ook
zorgt een goed onderhouden caravan ervoor dat
u niet voor onaangename verrassingen komt te
staan. Een defect aan uw caravan kunt u natuurlijk
niet gebruiken wanneer u bijvoorbeeld op weg
bent naar uw vakantiebestemming. Onderhoud
daarom uw caravan minimaal eens in de twee
jaar de BOVAG Caravan Onderhoudsbeurt bij een
BOVAG-kampeerbedrijf.

door overbelading u sneller slijtage aan lagers
en remschoenen zult ervaren? Daar waar nodig
worden onderdelen gerepareerd of vervangen. Na
controle ontvangt u een uitgebreid keuringsrapport,
waarop staat welke punten gecontroleerd zijn en
wat de bevindingen zijn. Indien uw caravan op
alle inspectiepunten is goedgekeurd, wordt deze
voorzien van een BOVAG keuringssticker. Hierop is
de maand en het jaartal weergegeven waarop de
BOVAG onderhoudsbeurt is uitgevoerd.

HOE WERKT DE BOVAG ONDERHOUDSBEURT?
Caravan onderhoud is essentieel voor uw
veiligheid. Een BOVAG Onderhoudsbeurt is een
combinatie van keuring én onderhoud aan alle
wezenlijke onderdelen van uw caravan. Er wordt
gecontroleerd op ruim 60 onderhoudspunten. Een
erkend keurmeester controleert al deze punten
waaronder op wettelijke eisen zoals op banden
en op veiligheid waarbij zeker de gasinstallatie,
remschoenen en lagers aan bod komen. Wist u bijv.
dat uw caravanbanden niet ouder als 6 jaar mogen
zijn? Dit mede in verband met het verschijnen van
haarscheurtjes door uitdroging. En wist u ook dat

GARANTIE
De BOVAG Onderhoudsbeurt Caravan is een zeer
complete beurt voor uw caravan, uitgevoerd door
een gediplomeerde specialist bij een professioneel
bedrijf. U ontvangt een reparatiegarantie van
drie maanden. Dit onderhoud kan ook uitgevoerd
worden bij vouwwagens. Hier betreft het dan
een BOVAG Onderstelbeurt, waarbij ook de
gasinstallatie gekeurd wordt.
SCHADE AAN UW CARAVAN OF CAMPER?
Ga voor schadereparatie aan uw caravan of
camper naar Caravan Centrum Zuid Nederland.

Ons werkplaatsteam is FOCWA gecertificeerd. En
gespecialiseerd in het uitvoeren van herstel- en
schade werkzaamheden aan alle merken caravans
en kampeerauto’s. Doordat ‘sturing’ op postcode
gaat, kan het zijn dat uw verzekeringsmaatschappij
een andere reparateur noemt. U kunt echter onder
dezelfde voorwaarden uw caravan of kampeerauto
bij ons laten repareren! Wij zijn Univé en Achmea
geselecteerd schadehersteller (Avéro, Centraal
Beheer, FBTO en Interpolis), maar wij werken ook
veel samen met ZLM Verzekeringen. Tevens zijn wij
aangesloten bij Recamp.

Enduro 303A

91658

Enduro accu LI1220

91672

- Volautomatisch
- Millimeter nauwkeurig en
schokvrij manoeuvreren
- Aluminium aandrijfrollen
- 5 jaar garantie

SPECIFICATIES

€ 375,00

Afmeting
17.5 x 17.5 x 12 cm

Rangeren
Ong. 30 min.

Enduro accu LI1230

€ 1595,00

Lichtgewicht
4.3 kg

91676

SPECIFICATIES

Incl. druppellader, standaard accu en standaard montage

Zo eenvoudig is rangeren.

Met easydriver pro en easydriver active.

NIEUW

Eenvoudig op vakantie – en de caravan makkelijk, millimeterprecies rangeren.
Met de sterke easydriver-rangeerhulpen heb je alles ontspannen in de hand. Ook het
aan- en afkoppelen is heel easy: elektrisch bij de easydriver pro en met handslinger
of accuboormachine bij de easydriver active. In compacte, chique behuizingen zijn ze
beiden optimaal tegen corrosie beschermd en vergezellen je op vele reizen.
Eenvoudig clever, eenvoudig sterk, eenvoudig easydriver!
www.reich-easydriver.com facebook.com/reich.easydriver

€ 419,95

Afmeting
17.5 x 17.5 x 12 cm

Rangeren
Ong. 1 uur.

Lichtgewicht
4.8 kg

Truma Go 2
meerprijs lichtgewicht
accu x10 € 250
adviesprijs € 319,00

7622215
-

Half automaat
Slijtarme aluminium aandrijfrollen
Draagvermogen tot 1800kg enkele as
Gewicht 34 kg

Truma SX
meerprijs lichtgewicht
accu x10 € 250
adviesprijs € 319,00

7622245
-

-

€ 1595,00

Incl. druppellader, standaard accu
en standaard montage

Powertouch Q mover
meerprijs lichtgewicht
accu x10 € 250
adviesprijs € 319,00

7623830
-

Vol automaat
Slijtarme aluminium aandrijfrollen
Draagvermogen: tot 2000kg enkele as
Gewicht 35 kg

€ 1795,00

Incl. druppellader, standaard accu
en standaard montage

Truma XT
meerprijs lichtgewicht
accu x10 € 250

7623540
-

adviesprijs € 319,00

-

-

€ 1795,00

Incl. druppellader, standaard accu
en standaard montage

€ 2595,00

H
 alf automaat met traploze
snelheidsregeling
Intuïeve afstandsbediening met
draaiknop om te sturen en een
schuifregelaar voor de snelheid
S lijtarme aluminium aandrijfrollen
D
 raagvermogen tot 2000kg enkele as
G
 ewicht 35 kg

Vol automaat
B
 orstelloos motoren zorgt voor
langere duurzaamheid en benodigd
lagere batterijlaad capaciteit
Intuïeve afstandsbediening met
draaiknop om te sturen en een
schuifregelaar voor de snelheid
Draagvermogen tot 2350 kg
Gewicht 28 kg

Incl. druppellader, standaard accu
en standaard montage

ALko Mammut mover

Maximale bodemvrijheid door montage rechtstreeks op M chassis
-

Electrisch aandrukken aandrijfrollen
Afstandsbediening met joystick

-

Aluminium aandrijfrollen aan beide zijden gelagerd
Geschikt voor hellingen tot 28%

€ 2495,00

Incl. druppellader, standaard accu en standaard montage

E&P LEVEL C CARAVAN
LEVELLINGSYSTEEM
Zeer eenvoudig, extreem licht
Waterpas in 2 minuten
-

Direct klaar voor gebruik
Volledig automatisch of handmatig nivelleren

-

Voorkomen van standschade aan de banden
door het optillen van de wielen van de grond

-

in de winteropslag
Onderhoudsvrij
Compleet hydraulisch, geen slijtage

Prijs incl. montage:

€ 3295,00

Meerprijs afstandsbediening: € 249,00

PowerXtreme X10
-

PowerXtreme X20
Ultra lichtgewicht: 2.1 kg
Zeer krachtig
Manoeuvreertijd ong. 30 min
Onderhoudsvrij

€ 319,00

-

PowerXtreme X30
Ultra lichtgewicht: 4.4 kg
Zeer krachtig
Manoeuvreertijd ong. 60 min
Onderhoudsvrij

€ 395,00

PowerXCharger XC 3

-

€ 495,00

Kojack caravankrik
-

- L aadregelaar om accu te laden
tijdens het rijden
- Geschikt voor bijna alle accu’s
- Volledig geseald
- Compact ontwerp en licht van gewicht

Hydraulische krik
Gebruiksvriendelijk
Geschikt voor wiel wisselen
Geschikt voor waterpas zetten
Caravans tot 2000 kg

€ 89,00

€ 119,95

Saracen Gullwing disselslot

Saracen disselslot
-

€ 79,00

U
 ltra Lichtgewicht : 5.6 kg
Z eer krachtig
M
 anoeuvreertijd ong. 90 min.
O
 nderhoudsvrij

-

Lichtgewicht
Makkelijk aan te brengen
SCM gekeurd
Geschikt voor Winterhof
WS3000

€ 99,00

Nemesis ultra wielklem

Lichtgewicht
Makkelijk aan te brengen
SCM gekeurd
G
 eschikt voor ALKO AKS
2004 en 3004

-

€ 129,00

Lichtgewicht
Zeer snel in gebruik
SCM gekeurd
G
 eschikt voor max.
15 inch wielen

Thetford fresh-up set

Vanaf

Soft toiletpapier

€ 3,95

€ 139,95

Aqua Kem blue lavendel
& Rinse geconcentreerd

€ 28,95

€ 20,95

1302201

Aqua Kem green geconcentreerd

€ 14,95

Aqua Rinse Spray

€ 5,50

1302081

Grote schoonmaak
van caravan en camper

Schone
leidingen; vuilen schoon water

Gemakkelijk in de was
met de Superwax UV
Eenvoudig
aan de slang
te koppelen
SCH
en klaar...
O O N M AA KTIP !
...of gewoon met de hand
Flash Cleaner Wax

Opvouwbare emmer 13L

1176040

€ 13,90
One way afvalzakhouder

€ 4,95

Wash & Clean haspel

1801200

€ 29,95
1190290

Stofzuiger MS-100

€ 34,95

Wash & Clean haspel pro

1801190

€ 71,95
1502530

Handwas machine

€ 44,95

1502860

Steady link

2060001

-

-

Voorkomt schommelen door in en uitlopen
Telescopische stangen verbinden de
uitdraaisteunen met de bodemplaat
Een driehoek-verbinding wat de stabiliteit enorm
verbeterd
Bij bedienen van uitdraaisteun beweegt Steady
Link automatisch mee

-

Voorkomt schommelen door in en uitlopen
T elescopische stangen verbinden de
uitdraaisteunen met de bodemplaat
E en driehoek-verbinding wat de stabiliteit enorm
verbeterd
B
 ij bedienen van uitdraaisteun beweegt Steady
Link automatisch mee

€ 89,95
Prijs excl. montage

Wifi achteruitrij camera systeem

4561750

Milenco spiegel bol

De camera heeft een geïntegreerde wifizender die u gemakkelijk kunt aansluiten
op uw telefoon of tablet. De camera kan
gemonteerd worden op bijv. de houder van de
kentekenplaat of cabinewand. De camera heeft
een instelbare hoek en is waterdicht. Download
“MR-parking” in de app store of google store.

€ 149,95

€ 79,95
4638300

€ 2,95
CEE 3-weg verdeeldoos 5 mtr.

€ 24,95

Past op bijna alle auto’s
Aero dynamische vorm: vangt minder wind
Bol: meeste zicht / minder trilling

€ 94,95

Prijs excl. montage

CEE Contrastekker

-

CEE Contrastekker met stopcontact

4638410

€ 5,95
4622000

4631630

€ 5,50

CEE Verlengkabel 20 mtr.

€ 52,95

CEE Verloopsnoer Frans

4631890

+ frans verloop in draagtas

CEE Verlengkabel 30 mtr.

€ 56,95

4631930

Neem
uw fiets
mee

Thule Caravan Light
-

7505780

Thule Superb

Verzwaard schuimrubber
2 fietsen
Deels kantelbaar
Max. draagvermogen 40 kg
Afmeting: 32 x 126 x 68 cm

€ 145,00

7506070
-

N
 ormale korte dissels
Geschikt voor elektrische fietsen
Kantelbaar
Max draag vermogen 60 kg
Afmeting: 85 x 44 x 130 cm

€ 329,00

€ 129,00

7506000
-

Prijs excl. montage

Enduro Fietsdrager BC260
-

Stabiel en stevig
3e rail mogelijk
In hoogte verstelbaar
Max. draagvermogen 50 kg
Afmeting 65 x 126 x 175 cm

€ 299,00

€ 239,00
Prijs excl. montage

N
 ormale korte dissels
Geschikt voor elektrische fietsen
Kantelbaar
Max draag vermogen 60 kg
Afmeting: 85 x 44 x 130 cm

€ 319,00

Prijs excl. montage

Thule fietsdrager Sport G2

-

7506710

€ 369,00

€ 279,00

Prijs excl. montage

Thule Superb zwart

€ 279,00

Prijs excl. montage
Optioneel oprijgoot:

€ 34,95

M
 akkelijk te bedienen schuifsysteem
2 (electrische) fietsen max. 60 kg
E igen gewicht 10 kg

Travelvision Smartfind

Travelvision R7 volautomaat
-

-

Schoteldiameter 65 cm
Duo LNB (gelijktijdig ontvangst Astra 1 & 3)
Zeer nauwkeurig aftestellen
Werkt met alle SD en HD receivers

€ 299,00
Travelvision R7 Flat

Single LNB incl. gratis tas

€ 1175,00

Duo LNB incl. gratis tas

€ 1195,00

R7 80 incl. gratis tas

€ 1395,00

Travelvision TVA
-

-

Vlakantenne 51 x 51 cm
1 LNB met 2 uitgangen (voor 2 receivers)
Nederlands display
Gewicht 11.6 kg

€ 1495,00
Megros Bente Recreatieset

-

TVA65 excl. montage

€ 1595,00

TVA80 excl. montage

€ 1995,00

Megros Bente satelliet finder
-

-

Inklaphoogte 19 cm
Update via USB
Gewicht 12.5 kg

Update via uw smartphone: € 100,00

Incl. gratis tas

1112287

-

€ 99,00

Schoteldiameter 65 cm
Nederlands display
16 voorgeprogrammeerde statellieten
Gewicht 7.5 kg

Triax TDS 64 cm
schotel + statief
Ultra Single LNB
Flylead soeple 10 mtr
coaxkabel
SABsat finder met
geluid deluxe
Joyne en Canal
Digitaal geschikt

-

-

€ 99,00

5 Satellieten voorgeprogrammeerd
incl. Joyne en Canal Digitaal
D
 e satellietzoeker kan per satelliet
ingesteld worden en piept dus alleen bij
deze satelliet
U
 hoeft zelf niets in te stellen dus
eenvoudig in gebruik

Denson TV

Colibri LED TV

-

-

-

F ull view LED panel
G
 eintegreerde HD satelliet ontvanger
met CD fastscan en Joynescan
G
 eintegreerde FTA tuner DVB-T2/C HD
Reciever (CI+ geschikt)
H
 DMI

Fastscan Canal Digitaal & Joyne
CI module ingang
Ingebouwde DVD speler
Uitzonderlijke kijkhoek 178 graden

19 inch

€ 399,00

22 Inch

€ 339,00

22 inch

€ 489,00

24 Inch

€ 359,00

24 inch

€ 549,00

Satelliet Denson DS-1010

Joyne Cam Module Conax Contego
-

Satelliet S2 en Digitenne T2 FTA tuner
CI slot voor Canal Digitaal, Tv
Vlaanderen en Joyne (fastscan)
12 en 220 V gestabiliseerd (energie
zuining)
Uitgevoerd met IR-oogje

€ 139,00

1114005
-

C
 am module voor het decoderen
van Joyne zenders

€ 99,
00
JOYNE
JOYNE

JOYNE

satelliet TV
reist met u mee!

JOYNE
JOYNE

Kleine schotel, groot bereik

JOYNE

Ontvangst in Europa en daarbuiten

vanaf
€13p/m

Prepaid TV kijken vanaf 1 maand
U bepaalt zelf uw startdatum
Alle eredivisiezenders in het Basispakket

Travel Lite
abonnement

JOYNE
Kijk op www.joyne.nl
of vraag uw verkoper
naar meer informatie.

Joyne Basis
abonnement

Joyne Plus
abonnement

Joyne Radio

Verwarmd vloerkleed

0822021
-

Vanaf

-

3 standen: 500/1000/2000W
Werkt op 230V (geen gas)
Mogelijk op alle Truma kachels

€ 495,00
Prijs incl. montage

Keramische kachel GKK 1500

5405290
-

Quartz kachel GQK-065

5405280

Ingebouwde ventilator
1500W

-

Kwarts verwarmingsbuizen
400/800W

€ 14,95

€ 37,
59,95
Rolkachel

5406160
-

€ 99,95

5330300

Warmte opbrengst 33C
Verschillende afmetingen
Kleuren grijs en blauw
Volledig gefestonneerd

€ 44,95

€ 89,95

Truma Ultraheat

Rolkachel De Luxe 508 T

Piezo ontsteking
Geschikt tot 11 kg gasfles
Zuurstofgebrek beveiliging
Thermo-elektrische beveiliging

5406160
-

€ 139,95

€ 119,95

Batterij ontsteking
Geschikt voor 5 tot 10 kg gasfles
Ventilator voor warmte verspreiding
Zuurstofgebrek beveilinging

Livin’ outdoor schaduwdoek 3.6m

Livin’ outdoor schaduwdoek 3.6m

Livin’ outdoor bevestigingsmateriaal

5000250/5000260/5000270

5000280/5000290

500300/5000310

-

-

Materiaal: Polyester
Kleur wit of antraciet
Ook verkrijgbaar in 5m

Materiaal: Polyester
kleur wit of antraciet

-

Materiaal: RVS

antraciet € 54.95

outdoor
ENJOY OUTDOOR LIVING

outdoor

outdoor

ENJOY OUTDOOR LIVING

€ 69,95

Koelbox Mestic MHC-40

1502900

Inhoud: 42 L
220-240V + 12V
48 x 52 x 47cm
Koelen +10 tot -15 gr.

€ 279,95

€ 19,95

Vierkant

€ 24,95

ENJOY OUTDOOR LIVING

€ 39,95

-

Driehoek

Hybride

Koelbox Mestic MTEC-25
-

1502910

Inhoud: 25L
220-240V + 12V
39 x 30 x 40.7cm
Koelen tot 20gr. onder
buitentemperatuur

€ 69,95

Koelbox Mestic MTEC-28
-

Thermo Electrisch

Inhoud: 28L
220-240V + 12V
39 x 30 x 45.7cm
K
 oelen tot 20gr. onder
buitentemperatuur

€ 79,95

Thermo Electrisch

Truma Saphir Compact / Comfort

Truma Aventa dakairco

Dometic dakairco Fresh Jet

8608650 / 8608640

8609410 / 8609400

8606890 / 8606800 / 8606840

-

Bijzonder licht van gewicht
Saphir koelen en verwarmen ineen
Compact tot 5.5 mtr
Saphir vanaf 5.5 mtr
Campings vanaf 3 Ampere
Montage op bodem: gewicht laag

-

K
 rachtige koelfunctie tevens
mogelijkheid tot verwarmen
Afmeting: 100.8 x 66 x 24.8 cm

-

Type 1100 22 kg

Compact
Comfort

€ 1649,00

Compact 28 kg

€ 1889,00

Comfort 33 kg

€ 1495,00
€ 1750,00

Prijs excl. montage

Prijs excl. montage

€ 1995,00

€ 1895,00
€ 2650,00

€ 2395,00

1502920

Ultra compact design
Afmeting: 78.7 x 56.2 x 22.5 cm

€ 1725,00

€ 1590,00
€ 2229,00

Type 1700 29kg

€ 2049,00

Type 2200 32kg

€ 2195,00

Prijs excl. montage

€ 2419,00

Thule Omnistor 6300

De nieuwe standaard voor dakgemonteerde
recreatieluifels.

€ 785,vanaf

De nieuwe opvolger van de
Omnistor 6200
USP’s
• Perfecte doekspanning

01

• Beschikbaar met 12V motor
• Robuuster en verhoogde betrouwbaarheid, maar nog
steeds lichtgewicht
• Uitgerust met eigenschappen voor een hoger comfort

02

Uitzonderlijke en duurzame betrouwbaarheid
Het PVC-doek van topkwaliteit bestaat uit 5 lagen, waardoor de

03

luifel waterdicht, afwasbaar, duurzaam en krasbestendig is.
• 1-Beschermendetoplaag: krasbestendig en kleurvast
• 2-Vinylmetkleurmotief
• 3-Hoogwaardigpolyesterweefsel

Thule Omnistor 1200

01 - Wit

02 - Aluminium

03 - Antraciet

€ 355,vanaf

Stabiliteit en grote uitval voor een etuiluifel
De Thule Omnistor 1200 etuiluifel is verkrijgbaar in 11 lengtes tussen 2.30 m en 5.50 m met een maximale uitval van 2.50 m.
Eenvoudig en snel op te zetten
De luifel zit opgeborgen in een PVC-hoes met een aangenaaide pees die eenvoudig in de caravanrail wordt geschoven. Open de hoes
en rol de luifel uit. Het gelijktijdig uitzwenken van de steunpoten en spanarmen maakt een eenvoudige en snelle opbouw van deze compacte
etuiluifel mogelijk.
Exclusief doekspansysteem
Met “pump-buckle” span technologie. Uiterst gebruiksvriendelijk door het heen en weer klikken om het luifeldoek perfect op te spannen.

Montage zijwand
De zijwand wordt gemonteerd met behulp van een aluminium
spanstang, die tussen de cassette en de voorlijst van de
luifel wordt aangebracht. De zijwand wordt met behulp van
verbindingselastieken bevestigd aan de luifelsteunpoot.

Montage voorwand
De voorwand schuift gemakkelijk
in de voorlijst van de luifel. De
panelen kunnen eenvoudig aan
elkaar bevestigd worden met de
verbindingselastieken.

€ 100,vanaf

of
Zijwand
d
n
a
voorw

Windslip

Praktisch
De voorwand kan opgerold en
vastgemaakt worden met een schuifgesp.

Stevige grondbevestiging
Inclusief haringen, scheerlijnen en
verbindingselastieken.

Doekmateriaal
Gemaakt van kwalitatief PVC-doek

Thule Voorwanden en zijwanden
Thule Rain Blocker
geven bescherming tegen regen en wind. Voor en zijnwaden met een groot, transparant
venster dat veel licht binnen laat en daarmee extra ruimtegevoel creëert.
Thule Sun Blocker
laten een licht briesje door en bieden u bescherming tegen de zon zonder uw zicht te blokkeren.
Thule Vieuw Blocker
zorgt voor complete privacy en biedt bescherming tegen regen, wind en zon

Capri North

Isabella Strandstoel

€ 49,95
Isabella Trolly

Isabella Koel tas

€ 80,00
Isabella Balder North stoel

€ 60,00

€ 49,00
Isabella stoel Thor

€ 99,95

€ 89,95

Isabella Organizer

€ 7,95

Garda

Starcamp Olympic

Opblaastent Monaco air

€ 974,00

v.a.

€ 682,00

Misteral All Season

€ 1713,00

v.a.

Locarno Season seizoen luifel

€ 841,00

v.a.

€ 589,00

€ 1199,00

€ 809,00

v.a.

€ 566,00
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Barletta

2121630
-

Barletta XL

2127110

Barletta Voetenbank

2121640

Ook in de kleur blauw en grijs

€ 89,95

€ 99,95

€ 74,95

€ 32,95

€ 79,95

Barletta Relax

2127380

€ 134,95

Westfield tafel viper 115
-

Westfield tafel SuperB

Afmeting 115 x 70 cm

-

Westfield tafel SuperB 130
Afmeting 110 x 70 cm
Afmeting 115 x 70 cm

-

R
R

€ 109,95
€ 79,95

v.a.

€ 109,95

R

v.a.

€ 149,95

2123010

Afmeting 130 x 90 cm

Waterkoker RVS MWC-110

1502460

Waterkoker MWC-180 Retro

SPECIFICATIES

€ 21,95

Inhoud
1.0 L

1502350
-

€ 39,95

Inhoud
1.7 L

6 kops

-

€ 74,95

Energieverbruik
920W

€ 34,95

8036118

€ 34,95

Inhoud
1.0 L

Thermoskan 10 kops

-

1507780

€ 99,95

Geschikt voor koffie cups

Afmeting
33.3 x 10.4 x 22.4 cm

Energieverbruik
Afmeting
900W
27 x 33 x 30 cm

Ook verkrijgbaar in 18 L

SPECIFICATIES

SPECIFICATIES
Inhoud
1.5 L

Energieverbruik
950W

1502420
-

€ 62,95

Inhoud
0.75 L

Oven MO-80

Instelbaar wattage
Snel en makkelijk te reinigen
Werkt sneller dan andere
kooksystemen

€ 54,95

1502780

SPECIFICATIES

Energieverbruik
Afmeting
800W
25 x 18.5 x 30 cm

Hetelucht Friteuse MA-100

Afmeting
28.3 x 18.2 x 19.1 cm

Espresso Machine ME-80

SPECIFICATIES

Energieverbruik
Afmeting
600W
25 x 18.5 x 30 cm

Inductie kookplaat Grimsby

1502480
-

1502840

SPECIFICATIES

Energieverbruik
Afmeting
1000W
21.2 x 20.4 x 28 cm

Koffiezetter MK-120

SPECIFICATIES
Inhoud
0.6 L

Broodrooster MBR-80 Retro

SPECIFICATIES

Energieverbruik
Afmeting
800W
20 x 13.5 x 21.5 cm

Koffiezetter MK-100 RVS

€ 28,95

1502800

€ 44,95

Inhoud
10 L

Energieverbruik
Afmeting
800W
37 x 27.5 x 22 cm

Foam houder Florence

1114015

Onda glazenset

SPECIFICATIES

€ 9,95

Afmeting
Geschikt voor
33 x 24.5 cm 12 kopjes / glazen

Pur Vario Bordenhouder

€ 19,95

€ 14,90

Inclusief
Anti-slip rand

Materiaal
Polycarbonate

Granada set

Anti-slip basis
Perfecte stabiliteit
tijdens vervoer

€ 62,50

Set
van 4 stuks

1189880
-

Brunner servies Granada met anti slip

Los verkrijgbaar
vanaf € 2,90

Riserva witte wijnglas

1175250

SPECIFICATIES
Voorkomt
Schuiven

1954041
-

1190270

€ 15,90

Pannenset Gourmet Rock NG 8+1

Anti-slip basis
1 2 delig

€ 89,90

1198560

WOORDZOEKER
AIRCO
ANIMATIE
BOEI
BOVAG
BRUNNER
CARAVAN
COSI
DOORREIS
DOREMA
DOUANE

DUIKPLANK
FENDT
FLAMINGO
FOCWA
GARANTIE
HOBBY
ISABELLA
KAMPEERTAFEL
MOVER
OCCASSION

ONDERHOUDSBEURT
OPBLAASBOOT
PASPOORT
STRAND
STRANDSTOEL
TENTTAPIJT
THETFORD
THULE
TUSSENSTOP
UNICO

VERZEKERING
VOORTENT
WANDELEN
ZWEMMEN

Stuur uw oplossing naar info@cczn.nl of lever het in de winkel
in en maak kans op een waarde cheque t.w.v. €100,-

Oplossing: ....................................................................
Naam: ..........................................................................
Adres: ..........................................................................
Email: ...........................................................................

Wist je dat?
• Wist je dat: caravan banden niet ouder dan
6 jaar mogen zijn?
• Wist je dat: elke 2 jaar een BOVAG
Onderhoudsbeurt raadzaam is?
• Wist je dat: U bij uw verzekering zelf kunt
bepalen welk erkend schadebedrijf uw caravan
mag repareren?

•W
 ist je dat: wij altijd een mooi aanbod
occassions hebben?
•W
 ist je dat: wij uw caravan kunnen inkopen?
•W
 ist je dat: wij u altijd een advies op maat
kunnen geven?
•W
 ist je dat: wij ook een financiering voor u
kunnen verzorgen?

Bezoek onze
winkel hier
Terneuzen

Contact

N62

Telefoon +31(0)114 - 311391
info@cczn.nl
www.cczn.nl
facebook.com
caravancentrumzuidnederland

Maandag t/m Vrijdag
Donderdag		
Zaterdag		
Zondag		

Adres
Beneluxweg 9
4561 GJ Hulst

N62
N9

Openingstijden

Brugge
9:30 - 17:30 uur
Gesloten
9:30 - 17:00 uur
14:00 - 17:00 uur

N258

N252

N49

Zelzate
R4

Hulst
N290

E34

Antwerpen
E34

N403

Gent

Sint-Niklaas
N16
A12

Brussel

