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Polaris Outdoor kernwaarden
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De ideeën voor de slimme innovaties van onze voortenten zijn in de praktijk bedacht door ons team van 
enthousiaste kampeerders; samen hebben we inmiddels meer dan 30 jaar kampeerervaring!

Als geen ander begrijpen wij dat jij een fi jne en rustge-
vende kampeervakantie voor ogen hebt. Die vakantie 
begint met een betrouwbaar kampeermiddel. Al onze 
passie, expertise en energie hebben we gebundeld 

bij het maken van onze mooie voortenten en toebe-
horen, die we altijd eerst zelf testen, voordat wij jou 
ermee op pad sturen.

Al onze voortenten zijn vervaardigd uit de allerbeste materialen. Wij 
werken uitsluitend samen met gerenommeerde bedrijven en merken.

Toppunt van betrouwbaarheid; het dak
Het dak van onze voortenten is gemaakt van Mehler Airtex 240, een 
sterk geweven polyester stof van een vooraanstaande Duitse fabri-
kant. Hiermee garanderen wij een hoogwaardige kwaliteit en een lange 
levensduur. Wij hebben gekozen voor een naadloze dakafwerking, dus 
gegarandeerd waterdicht en stormvast. De voor- en zijwanden zijn 
gemaakt van stevig Polartex. De nokventilatie waarborgt een optimaal 
ventilatierendement.

Premium ritsen
Onze ritsen en stormclips zijn van het merk YKK. Dit premium merk 
ritsen wordt ook toegepast in NASA ruimtevaartpakken en pakken voor 
diepzeeduikers. Optimale betrouwbaarheid gegarandeerd! De ritsen zijn 
gestandaardiseerd, wat betekent dat al onze voortentdelen, luifels en 
uitbouw altijd aan elkaar passen.

Gratis tochtstrook en wielfl ap
De bijgeleverde tochtstrook en wielfl ap voorkomen dat er tocht vanonder 
de caravan de voortent in komt. Deze delen zijn in dezelfde kleurstelling 
als de voortent, wat zorgt voor een luxe uitstaling en een harmonieus 
geheel. Wij hebben onze voortenten voorzien van geïntegreerde aan-
sluitdriehoeken, daarmee sluit de voortent altijd mooi aan op de caravan 
en houd je de wind buiten.

Compleet pakket
Klantgericht denken staat bij ons voorop, daarom ontvang je van ons altijd 
je voortent als totaalpakket! Alles zit er bij: complete voortent met zijwan-
den, voorzien van muggengaas en ingenaaide stormbandclips, geïnte-
greerde hoekafspanningen en trapspanners, een robuust 28 mm stalen 
frame met Easy Grips, gordijnen, tochtstrook, wielfl ap, aansluitdriehoeken, 
ladderspanners, haringen, opbergtas en een duidelijke opzetinstructie. Je 
kunt er zó mee op vakantie!

Extra’s
Voor aerodynamische caravans leveren wij ook gebogen dakliggers. Wil je 
meer frisse lucht en een vrij zicht over de camping, dan kun je een veran-
dastang bijbestellen. Ook handig als je je peuter of huisdier binnen de tent 
wilt houden en toch een groot deel open wilt hebben. Kampeer je in het 
voor- of najaar, dan is een stormbandset onmisbaar. Ook die leveren wij, 
passend op de ingenaaide stormclips. Zo ben je overal op voorbereid.

Wij zijn:

Klantgericht
Wij leveren:

Kwaliteit
Wij hebben:

Passie
Wij ontwerpen:

Voor iedereen
Wij staan voor je klaar! Tijdens 

kantooruren is er altijd een 

productexpert beschikbaar om 

je telefonisch te adviseren en 

de beste oplossing te bieden. 

Onze producten onderscheiden 

zich in kwaliteit, stijl en 

gebruiksgemak tegen een 

aantrekkelijke prijs. Bovendien 

zijn onze producten betrouw-

baar en solide, omdat wij ze 

zelf uitvoerig testen.

De passie die wij hebben voor 

kamperen zie je terug in onze 

producten. Wij ontwerpen 

de ideale voortenten voor 

kampeerders die houden van 

gemak en comfort.

Dankzij de goed doordachte

constructies van de frames

en de duidelijke opzetinstruc-

ties, staan onze voortenten in 

een handomdraai, ook voor de 

beginnende kampeerder! Dat 

betekent een aangenaam begin 

van jouw vakantie!

Over Polaris Outdoor

Betrouwbare kwaliteit
betekent zorgeloos genieten
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Het opzetgemak van een Polaris Outdoor voortent garandeert een relaxte start van je vakantie. Zo kun jij bij 
aankomst op de camping lekker snel beginnen met vakantievieren.

Onze voortenten zijn eenvoudig op te zetten
Opzetgemak staat, samen met betrouwbaarheid, misschien wel bovenaan je lijstje bij de aankoop van een 
voortent. Wij denken met je mee en hebben bij onze voortenten het luxe design gecombineerd met slimme 
oplossingen, die het opzetten zo eenvoudig mogelijk maken! 

Handig schroefl oos bevestigingssysteem
Het tentdoek van de Nova 250, Nova 300 en Orion voortenten heeft een dubbele pees. Met het ene deel van de 

pees wordt het doek in het profi el aan de caravan geschoven. Het frame bevestig je aan het ander deel van de 
pees, voor een sterke montage aan je caravan, zonder schroeven! Het stevige 28 mm frame kun je zelfs in je 
eentje opzetten en met de Easy Grips zet je de buizen heel eenvoudig op spanning.

Snel opspannen en afspannen en dan lekker ontspannen
Met onze slimme trapspanners en geïntegreerde hoekafspanningen zet je de voortent al bij de opbouw enigs-
zins op spanning. Afspannen doe je met de ladderspanners van elastisch rubber. Door de laddervorm worden 
de trekkrachten slim verdeeld over de voortent. Dankzij de geïntegreerde aansluitdriehoeken past deze voor-
tent zowel op standaard caravans als op aerodynamische caravans. Op onze site vind je handige opzetinstruc-
tievideo’s, waarin we stap voor stap uitleggen hoe je het best te werk kunt gaan.

Slimme innovaties voor ultiem opzetgemak

Zó’n goede kwaliteit voor zó’n scherpe prijs, 
dat vind je alleen bij Polaris Outdoor!

POLARIS OUTDOOR
VOORDELEN VOOR JOU
• Beste prijs-kwaliteitverhouding
• Waterdichte dakstof
• Stevig frame
• Premium ritsen
• Schroefl oze bevestiging
• Makkelijk op te zetten
• Compleet pakket
• Een team dat voor je klaar staat
• Verkooppunten door het hele land
• Online bestellen mogelijk
• Bezorging binnen 2 werkdagen



De Nova 250 voortent van 2,5 meter diep is zeer geschikt voor kamperen op campings met kleinere 
standplaatsen. De voortent is ruim genoeg voor een eettafel en stoelen en dan houd je ook nog voldoen-
de loop- en bergruimte over. En het opzetten, dát is een fluitje van een cent!

Eenvoudig uit te breiden
Combineer de Nova 250 met onze uitbouw en/of luifel en je hebt in een handomdraai een extra kamer
of heerlijke overdekte buitenruimte erbij. Handig voor het stallen van je fietsen en als schaduwrijke plek 
bij erg warm weer. Deze voortent is compact op te bergen, dat bespaart ruimte in je kofferbak als je van 
camping naar camping reist. Kortom, een zeer complete voortent voor het hele gezin!

Altijd de juiste maat
De Nova 250 voortent is verkrijgbaar in verschillende maten. De omloopmaat van de caravan
bepaalt de (breedte)maat van de voortent. Vind de juiste omloopmaat eenvoudig met onze voortent zoek-
machine op de homepage van polarisoutdoor.nl.

Wil je een compacte voortent en toch ruimte voor je hele gezin, dan kies je voor de Nova 250 voortent! 

VOORTENT NOVA 250
Mooi compact en toch ruimte genoeg

In de Nova 250 voortent is altijd
plaats voor een gezellig samenzijn

met vrienden en familie.
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Specifi	caties	voortent	Nova	250

Omloopmaten  851 - 1025 cm
Diepte  250 cm
Stahoogte  250 cm

 Materiaal dak  Mehler Airtex 240
 Seizoenen  Lente, zomer, herfst 
Garantieperiode 12 maanden

Klantreview ★★★★★ Caroline
Super! Snelle service, goede kwaliteit (zelfs beter dan de bekende merken doordat er een sterker 28 mm frame 

en meer stangen bij zit) en daarmee ook een super prijs-kwaliteitverhouding. Kan dit iedereen aanbevelen.



In deze riante voortent van 3 meter diep heb je plek voor een flinke eet- of zithoek en daarnaast nog 
voldoende loop- en bergruimte. Dat maakt de Nova 300 zeer geschikt voor lange vakanties of voor een 
seizoenplek. Ondanks zijn royale afmetingen is ook deze voortent eenvoudig op te zetten.

Royale living en veel speelruimte
Voor een lang vakantieverblijf of op een seizoenplek wordt de toch al ruime Nova 300 vaak nog gecom-
bineerd met één of twee uitbouwen en een luifel, zodat je op vakantie een gezellige, grote living hebt met 
voldoende opbergruimte voor je fietsen, speelgoed en kampeerspullen. Met de uitbouw(en) eraan kun je 
ook een fijne speel- of slaapplek voor de kinderen inrichten of een extra loungehoek creëren. Wat een luxe!

De perfecte all season voortent
Dankzij zijn afmetingen en de extra te creëren kamers in de Nova 300 zeer geschikt als all season voortent. 
Is het wat frisser in voor- en naseizoen, dan heeft het hele gezin binnen lekker de ruimte! Ook de Nova 300 
voortent is verkrijgbaar in verschillende omloopmaten. Vind de juiste maat eenvoudig met onze voortent 
zoekmachine op polarisoutdoor.nl.

Gun jezelf het comfort en de ruimte van de Nova 300 voortent.

VOORTENT NOVA 300
Heerlijk ruim en optimaal comfort
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De Nova 300 past bij iedereen.
Creëer je eigen unieke
camping-huiskamer! 

Specifi	caties	voortent	Nova	300

Klantreview ★★★★★ Deijkers
Heel goed geholpen door de eigenaar. Wij zijn ontzettend blij met de mooie, stevige voortent.

Veel ruimte en makkelijk op te zetten. Absoluut een aanrader!

Omloopmaten  851 - 1100 cm
Diepte  300 cm
Stahoogte  250 cm

 Materiaal dak  Mehler Airtex 240
 Seizoenen  Lente, zomer, herfst 
Garantieperiode 12 maanden
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De Orion biedt het gemak en de vrijheid van een luifel gecombineerd met de voordelen van een voortent. 
Door de voorzijde en schuine zijwanden eraf te ritsen, verandert deze fi jne voortent in een praktische luifel.

Multifunctioneel dus dubbel genieten
Met de Orion heb je alles in één; een heerlijke voortent, die geheel gesloten, voldoende ruimte biedt om met het 
hele gezin comfortabel te eten of te relaxen. De grote ramen aan de voorzijde zijn voorzien van strakke witte 
gordijnen aan een ingestikte rails. Met de verandastang creëer je ook in deze voortent een fi jne open veranda.

Bijzonder praktisch
Het bijzondere van de Orion is dat de zijwanden schuin geopend of er geheel uit geritst kunnen worden. Als je 
dan ook de voorwand eruit ritst heb je een ruime luifel. En als het een beetje gaat waaien, rits je één of beide 
zijwanden er weer in; nog steeds een luifel, maar nu met windschermen aan de zijkant(en). Super praktisch!

Extra luifel
Gebruik je de Orion als voortent en wil je nog wat extra overdekte ruimte, dan kun je onze luifel Nova 240 er 
aanritsen. Dit maakt de Orion tot een multifunctionele voortent.

Met de Orion heb je de perfecte alles-in-één voortent voor lange en korte vakanties!

VOORTENT ORION 250
Voortent en luifel in één

Als voortent ruim genoeg voor
een gezin en het gemak van een luifel 

als je op doorreis bent.

Specifi	caties	voortent	Orion	250

Klantreview ★★★★★ W. Groot
Schitterende voortent voor een goede prijs. Goede informatie op de website, snelle bestelling en bezorging!

Zeer tevreden.

Omloopmaten  851 - 1000 cm
Diepte  250 cm
Stahoogte  250 cm

 Materiaal dak  Mehler Airtex 240
 Seizoenen  Lente, zomer, herfst 
Garantieperiode 12 maanden
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Bij ons vind je bij elke voortent een passende luifel. Deze luifel vergroot je overdekte leefruimte, biedt een 
schaduwplek en een betrouwbaar onderdak voor als het iets minder mooi weer is. 

Slim ontwerp
Onze luifels en voortenten zijn specifi ek voor elkaar ontworpen en passen naadloos aan elkaar. Met de mee-
geleverde, unieke koppelstroken bevestig je de luifel eenvoudig aan de voortent. De luifel wordt geleverd met 
een robuust 28 mm stalen frame en Easy Grips voor een snelle montage. De combinatie van trapspanners op 
de hoeken en de elastische ladderspanners rondom zorgt dat de luifel keurig strak afgespannen kan worden. 

Mehler Airtex dakstof
Ook het naadloze dak van de luifel is gemaakt van Mehler Airtex 240, dus gegarandeerd waterdicht en storm-
vast. Standaard wordt deze luifel geleverd met aan-/afritsbare zijwanden voorzien van premium YKK ritsen.  

Omloopmaat
De maat van de luifel correspondeert met de omloopmaat van je voortent. Die omloopmaat vind je op een label 
aan de binnenzijde van de voortent.

Extra comfort en overdekte leefruimte bij je voortent? Kies dan voor de luifel Nova 240.

LUIFEL NOVA 240
Eenvoudig en snel extra overdekte leefruimte

Je eigen plekje en tóch een vrij gevoel, 
dat	is	het	fi	jne	van	een	luifel.

Specifi	caties	luifel	Nova	240

Klantreview ★★★★★ Vischer
Uitstekende klantenservice en prachtige tent met luifel. Super kwaliteit en heel makkelijk op te zetten. 

Duidelijke aanwijzingen op de site.

Omloopmaten  851 - 1100 cm
Diepte  240 cm
Stahoogte  250 - 210 cm

 Materiaal dak  Mehler Airtex 240
 Seizoenen  Lente, zomer, herfst 
Garantieperiode 12 maanden
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UITBOUW NOVA 532
Toppunt van comfort en luxe

Onze uitbouw Nova 532 heeft een goed doordacht concept en dezelfde stijlvolle uitstraling als de Nova 
voortenten. Met een uitbouw vergroot je de leefruimte van je voortent aanzienlijk. Zo heb je nog meer 
opbergruimte of benut de uitbouw als zit-, speel- of slaapplek voor de kids, aan jou de keus. De mogelijk-
heden zijn eindeloos!

Ruim, ruimer, ruimst
Deze uitbouw past feilloos op de Nova voortenten, omdat ze in het ontwerpproces perfect op elkaar zijn 
afgestemd. Heb je een grote seizoenplek of gewoon veel extra ruimte nodig, dan kun je zelfs kiezen voor 
twee uitbouwen, aan elke zijde een. Rits de zijwand(en) uit de voortent en rits eenvoudig de uitbouw(en) aan 
de ontstane opening(en). Kortom, een zee aan extra ruimte voor alles wat je maar kwijt wilt.

Complete kamer
Het dak van deze uitbouw is, net als dat van onze voortenten, gemaakt van Mehler Airtex 240 en naadloos 
gefabriceerd, dus waterdicht. Deze uitbouw heeft een groot raam met ventilatiemogelijkheid en wordt geleverd 
met witte gordijnen en een robuust 25 mm stalen frame met Easy Grips. 

Met de uitbouw Nova 532 rits je eenvoudig een complete kamer aan je voortent.

Benut je volledige kampeerplaats
met een uitbouw aan je voortent. 

Toppunt van comfort en luxe!

Specifi	caties	uitbouw	Nova	532

Klantreview ★★★★★ Familie Peppelman
Wij zijn erg blij met onze nieuwe voortent. Mooi ruim en mooie kleurstelling.

De uitbouw staat er super aan!

Afmetingen  220 x 140 cm
Diepte  250 cm
Stahoogte  175 - 155 cm

 Materiaal dak  Mehler Airtex 240
 Seizoenen  Lente, zomer, herfst 
Garantieperiode 12 maanden
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Deze Nova Air 260 deeltent past op elke caravan met een horizontaal dakdeel van minimaal 260 cm lang. 
Het grootste voordeel van deze airtent is dat je geen tentstokken nodig hebt en hij snel opgezet is.

De ideale reistent
Deze opblaasbare variant is compacter en lichter in gewicht dan een voortent met een frame en met de mee-
geleverde pomp is hij zó opgeblazen. Met de aandrukstangen zet je hem mooi strak tegen de caravan. Ook is 
deze airtent snel weer ingepakt en daarmee zeer geschikt als je gaat rondreizen in de zomermaanden. 

Hoogwaardige kwaliteit
Het dak van kwalitatief hoogwaardig Polartex 100 garandeert een lange levensduur. Dankzij de dakligger loopt 
regenwater er snel af. De ritsen zijn speciaal voor ons geproduceerd en uitgebreid getest. Nokventilatie en 
ventilatieopeningen houden de tent, bij langdurig nat weer of dauw in de ochtend, mooi droog.

Handige extra’s, mooi meegenomen
De Nova Air 260 is voorzien van ingestikte gordijnen en muggengaas in de deuren. De glow-in-the-dark haring-
beschermkapjes maken in het donker de plek van de scheerlijnen zichtbaar. Slim!

De Nova Air 260 biedt extra leefruimte in een handomdraai. In no-time genieten van je vakantie!

OPBLAASBARE VOORTENT NOVA AIR 260
Staat in een handomdraai, puur gemak!

Wil je liever geen grote voortent,
maar wel een knusse buitenruimte? 
Dan is de Nova Air 260 dé oplossing!

Specifi	caties	voortent	Nova	Air	260

Geschikt voor  Dakdeel 260 cm lang
Diepte  240 cm
Stahoogte  250 - 200 cm

Materiaal  Polartex 100 
Seizoenen Lente, zomer, herfst
Garantieperiode 12 maanden

Klantreview ★★★★★ J. Koot - Supersnel, geheel compleet een geweldige voortent.



Specifi	caties

Wij passen kwalitatief hoogwaardige materialen toe in al onze producten, daarom krijg je 1 jaar volledige garantie op 
materiaal- en fabricagefouten. Bij de producten uitgevoerd met Mehler-materiaal krijg je zelfs 3 jaar garantie op deze 
dakstof. Uiteraard kijken wij per geval (ook na de garantietermijn) hoe wij eventuele problemen het beste kunnen 
oplossen. Om schade aan onze producten te voorkomen, dienen deze natuurlijk op een juiste wijze te worden gebruikt.

Ook	het	juiste	onderhoud	zal	de	levensduur	van	onze	producten	aanzienlijk	verlengen.	In	onze	online	instructiefi	lmpjes	
leggen wij alles begrijpelijk uit en geven we handige tips.

NOVA 250 NOVA 300 ORION 250 UITBOUW 532 LUIFEL 240 NOVA AIR 260

Omloopmaten in cm 851-1025 851-1100 851-1000 n.v.t. 851-1100 dakdeel min. 260 cm lang

Diepte in cm 250 300 250 220 x 140  240 240

Stalen frame inbegrepen ja ja ja ja ja n.v.t.

Framedikte in mm 28 28 28 25 28 n.v.t.

Stahoogte in cm 250 250 250 175-155 250-210  250-200

Materiaal dak Mehler Airtex 240 Mehler Airtex 240 Mehler Airtex 240 Mehler Airtex 240 Mehler Airtex 240 Polartex 100

Materiaal wanden Polartex 365 Polartex 365 Polartex 365 Polartex 365 Polartex 365 Polartex 100

Ritsen YKK YKK YKK YKK YKK Bloktand

Aantal uitneembare delen 4 4 4 n.v.t. 2 n.v.t.

Aantal deuren 4 1 1 n.v.t. n.v.t. 2

Aantal ramen 4 6 4 1 2 3

Aantal ramen te openen 2 4 n.v.t. 1 n.v.t. 1

Muggengaas in de ramen ja ja n.v.t. ja n.v.t. ja

Gordijnen inbegrepen ja ja ja ja nee ja

Gordijnrail Ingestikte rails met clips Ingestikte rails met clips Ingestikte rails met clips Ingestikte rails met clips nee Ingestikt

Ingenaaide stormclips  YKK YKK YKK ja YKK ja

Ingenaaide hoekafspanners ja ja ja n.v.t. nee ja

Schroefl oze bevestiging ja ja ja n.v.t. n.v.t. ja

Tochtstrook inbegrepen ja ja ja n.v.t. n.v.t. ja

Wielfl ap inbegrepen ja ja ja n.v.t. n.v.t. nee

Easy Grips inbegrepen ja ja ja ja ja ja

Tentharingen inbegrepen ja ja ja ja ja ja

Ladderspanners inbegrepen ja ja ja ja ja ja

Opbergtas inbegrepen ja ja ja ja ja ja

Opzetinstructie inbegrepen ja ja ja ja ja ja

Waterdicht ja ja ja ja ja ja

Ventilatie Nok Nok Nok n.v.t. n.v.t. Nok

      

Dakligger inbegrepen      ja

Stalen aandrukstangen inbegrepen      ja

Pomp inbegrepen      ja

Scheerlijnen inbegrepen      ja

Glow-in-the-dark caps inbegrepen      ja

      

Geschikt voor aantal seizoenen 3 3 3 3 3 3

Garantieperiode in maanden 12 12 12 12 12 12

Prijslijst

Voortenten 
Nova 250  9 (851 - 875 cm)  € 1.187
Nova 250  10 (876 - 900 cm)  € 1.219
Nova 250  11 (901 - 925 cm)  € 1.249
Nova 250  12 (926 - 950 cm)  € 1.286
Nova 250  13 (951 - 975 cm)  € 1.319
Nova 250  14 (976 - 1000 cm)  € 1.349
Nova 250 15  (1001 - 1025 cm)  € 1.385

Nova 300 9 (851 - 875 cm)  € 1.399
Nova 300  10 (876 - 900 cm)  € 1.439
Nova 300  11 (901 - 925 cm)  € 1.475
Nova 300 12 (926 - 950 cm)  € 1.499
Nova 300  13 (951 - 975 cm)  € 1.539
Nova 300  14 (976 - 1000 cm)  € 1.575
Nova 300  15 (1001 - 1025 cm)  € 1.599
Nova 300  16 (1026 - 1050 cm)  € 1.638
Nova 300  17 (1051 - 1075 cm)  € 1.675
Nova 300  18 (1076 - 1100 cm)  € 1.699

Orion 250  9 (851 - 875 cm)  € 1.099
Orion 250  10 (876 - 900 cm)  € 1.129
Orion 250  11 (901 - 925 cm)  € 1.159
Orion 250  12 (926 - 950 cm)  € 1.189
Orion 250  13 (951 - 975 cm)  € 1.229
Orion 250  14 (976 - 1000 cm)  € 1.249
Orion 250  15 (1001 - 1025 cm)  € 1.279

Uitbouw
Nova 532   (220 x 140 cm)  €  527

Luifels  
Nova 240  9 (851 - 875 cm)  €  527
Nova 240  10 (876 - 900 cm)  €  549
Nova 240  11 (901 - 925 cm)  €  582
Nova 240  12 (926 - 950 cm)  €  599
Nova 240  13 (951 - 975 cm)  €  637
Nova 240  14 (976 - 1000 cm)  €  659
Nova 240  15 (1001 - 1025 cm)  €  692
Nova 240  16 (1026 - 1050 cm)  €  725

Opblaasbare voortent
Nova Air 260  (260 x 240 cm)  €  375

ACCESSOIRES
Stormband € 29,00 
Verandastang € 29,00 
Gebogen dakligger € 29,00

Getoonde prijzen zijn inclusief 21% btw en geldig vanaf 01-01-2023.
Hiermee komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen.

Druk- en zetfouten voorbehouden.
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Schroefl oze bevestiging Premium YKK ritsen Ingestikte gordijnrails Ingestikte YKK stormclips

20



Voor nog meer foto’s en
kampeerinspiratie ga je naar:

polarisoutdoor.nl

Contactgegevens
Polaris Outdoor B.V.
polarisoutdoor.nl
KVK: 81132956
BTW: NL861946595B01

We zijn bereikbaar via: 
Mail: info@polarisoutdoor.com
Tel.:  085 - 9020359

Scan de QR-code
en ga direct naar
onze website!

Webshop Keurmerk
Polaris Outdoor is aangesloten bij Webshop Keurmerk.
Een extra zekerheid dat het goed zit. 
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Boer Caravans A28
Rondweg 68, 8091 XK Wezep
T. 038 - 3765211
E. info@bca28.nl
W: www.boercaravans.nl

Van Uden Caravans
Jan Tinbergenstraat 6, 5491 DC Sint-Oedenrode
T. 0413 - 477022
E. info@vanudencaravans.nl
W: www.vanudencaravans.nl

Kampeer&Outdoor Reiling
Loswal 2, 7772 TT Hardenberg
T. 0523 - 260 398
E. info@kampeerenoutdoorreiling.nl
W: www.kampeerenoutdoorreiling.nl

Europacenter BVBA
Avelgemstraat 17-a, 9690 Kluisbergen, België
T. +32 (0) 56 299 464
E. info@europacaravans.be 
W: www.europacaravans.be

The Camping Store
Schoonstraat 242, 9940 Evergem, België
T. +32 (0)9 - 226 69 64
E. info@thecampingstore.eu
W: www.thecampingstore.eu

Van Dijk Outdoor & Recreatie B.V.
Bredabaan 27, 2990 Wuustwezel, België
T. +32 (0)477 788 663
E. info@autodaktenten.be
W: www.outdoorcaravans.be

Minli Caravan World
Einsteinstraat 3, 6372 BW Landgraaf
T. 045 - 531 8170
E. info@minli-caravanworld.nl
W: www.minli-caravanworld.nl

Fortex Voortent Nederland
Poolmansweg 130, 7545 LV Enschede
T. 053 - 4315232
E. info@voortent.net
W: www.voortent.net 

Caravan Centrum Peelo-Assen
Zeilmakerstraat 8, 9403 VA Assen
T. 0592 - 342236
E. info@peelo-assen.nl 
W: www.peelo-assen.nl

Arca Rekreatie B.V.
Einsteinstraat 10, 1704 RT Heerhugowaard
T. 072 - 572 3204
E. arca.rekreatie@wxs.nl
W: www.arca-rekreatie.nl 

ACB (Almeers Caravan Bedrijf)
Groene Kadeweg 13, 1332 BV Almere
T. 036 - 540 0909
E. info@acb-caravans.nl
W: www.acb-caravans.nl

CaravanCentrum Treffers
De wetering 8, 4906 CT Oosterhout
T. 0162 - 693187
E. verkoop@caravancentrumtreffers.nl
W: www.caravancentrumtreffers.nl  

Van der Slik Caravan Centrum
Edelgasstraat 20, 2718 SX Zoetermeer
T. 079 - 3515151
E. info@vanderslik-caravans.nl
W: www.vanderslik-caravans.nl  

Berkenbosch Caravans en Campers
Zutphenseweg 98, 7211 EE Eefde
T. 0575 - 540 540
E. info@berkenboschcaravans.nl
W: www.berkenboschcaravans.n

Veneboer Campers
Loswal 30, 9206 AH Drachten
T. 0512 - 521 111
E. info@veneboercampers.nl
W: www.veneboercampers.nl 

Caravan Centrum Boekel
Dennenmark 2, 5427 LC Boekel
T. 0492 - 321 741
E. info@caravan.nu
W: www.caravan.nu

Wij begrijpen heel goed dat je een tent echt wilt ‘beleven’ voordat je deze koopt; daarvoor kun 
je terecht bij deze bij ons aangesloten speciaalzaken, waar je de tent opgebouwd ziet staan, 
van binnen kunt ervaren en je kunt laten adviseren over de beste oplossing voor jouw 
kampeerplannen.

Polaris Outdoor speciaalzaken


