
Campuniq 4 you?

De minicamper Campuniq is een uniek concept dat perfect 
aansluit op de huidige markt waarbij kostenbesparing en 
milieubewust de trefwoorden zijn. Het camper interieur wordt 
ingebouwd in een jonge occasion Ford Transit Connect. 
Hierdoor bespaart u aanzienlijk op de aanschafprijs van een 
nieuwe camper en rijdt u comfortabel in een pittige en 
milieubewuste 1,8 TDCI diesel. Inbouw van het Campuniq 
interieur in een geheel nieuwe Connect is uiteraard 
mogelijk. Deze 2 persoonscamper is van alle gemakken 
voorzien; gasverwarming, koelkast, keuken met wasbak 
en 2 vlams-gascomfort. Ook bezit de Campuniq een aantal 
verrassende oplossingen. De keuken is zowel binnen als 
buiten te gebruiken. Het handige pop-up dak zorgt ervoor dat 

u stahoogte en extra lichtinval heeft door de drie te verduisteren 
ramen. U parkeert uw Campuniq eenvoudig op iedere plek en u 
rijdt heel zuinig! 
Meer info via www.minicamper.nl of www.campuniq.nl

Een Minicamper Campuniq 
geeft je alle vrijheid, luxe en comfort.

JB Kampeerauto’s B.V. Soest 
www.minicamper.nl    www.campuniq.nl

Zit- en slaapcomfort voor 2 personen.

Wilt u binnen of buiten koken?

Met de minicamper Campuniq combineert u privé, bedrijf en vakantie in een compacte, stoere 
en sportieve auto. Alles wat u verwacht in een camper zit erin en voldoet belastingtechnisch 
aan alle eisen zodat u het hele jaar kunt rijden voor het aantrekkelijke 25 % geldende 
wegenbelasting/houderschap kampeerautotarief.
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AUTO
 De Ford Transit Connects, vanaf 2004 die 
wij uitsluitend selecteren voor de inbouw van 
de minicamper Campuniq zijn verlengde- en 
verhoogde T 220 L en T 230 L uitvoeringen met 
TDCI motoren, 75, 90 of 110 PK. Versnellingen: 
5, (automaat niet leverbaar), optioneel met 
motor-airco. Het aantal van 6 geautoriseerde 
zitplaatsen volgens kenteken Deel 1A geldt 
uitsluitend voor Minicampers met datum 1e 
toelating vóór 21 juli 2012. Jongere auto’s 
krijgen bij de RDW omkeuring naar camper 2 
geautoriseerde zitplaatsen en mogen er tijdens 
het rijden in het camperdeel geen passagiers 
vervoerd worden.

BELASTING 
De minicamper Campuniq staat bij de RDW en 
Belastingdienst op het kenteken geregistreerd 
met de vermelding inrichting Kampeerauto 
en komt hierdoor voor de wegenbelasting/
houderschapsbelasting in aanmerking voor het 
z.g. kwartstarief.  U betaalt 25% wegenbelasting 
t.o.v. het normale tarief ! Concreet houdt dit in 
dat per maand voor bijvoorbeeld de provincie 
Utrecht €35,- betaald dient te worden.

TECHNISCHE GEGEVENS 
De buitenmaten: Lengte: 445 cm. Breedte: 180 
cm. Hoogte incl. gesloten uitsteldak: 204 cm. 
De gewichten incl. inbouw zijn: leeggewicht: 
1660 kg. Maximaal toelaatbaar gewicht: 2280 
kg. Geremd trekvermogen: 1200 kg. Diesel 
tankinhoud: 60 liter. Het verbruik ligt gemiddeld 
bij 6,5 liter diesel op 100 kilometer. Uitgebreide 
informatie en volledige specificaties vindt u 
op onze website: www.minicamper.nl of www.
campuniq.nl  

INTERIEUR 
Het complete interieur, stoffering en apparatuur 
bestaat o.a. uit: lichtgewicht 15 mm. populieren 
multiplex meubelplaat aan beide zijden 
voorzien van HPL (High Pressure Laminate) 
in de standaard kleuren beuken, kersen, 
lichtgrijs of elke andere gewenste kleur. De 
fraaie halfronde kunststof kantenafwerking 
is in de bijbehorende kleur. Multifunctionele 
dinettetafel, 2 st. Seitz schuif- en klap 
zijramen, Reimo uitsteldak. Originele, sterke 
meubel - en wand stoffering en gordijnstoffen. 
Zit- en ligkussens van traagschuim. Wanden 
voorzien van X-treme isolatie. Waeco 12 Volt 
en 230 Volt TropiCool 14 L. koelbox, Trumatic 
thermostaat gasverwarming met buiten afvoer, 
SMEV spoelbak met kraan,15 L. watertank 
met dompelpomp, Dometic 2 vlams gascomfort 
met glazen afdekplaat, gasflesaansluiting met 
slang en drukregelaar, 230 Volt buitenstroom 
aansluiting met aardlek schakelaar, 230 Volt 
interieur stopcontacten, 12 Volt zekeringenkast, 
12 Volt apparatuur aansluitingen en 12 Volt LED 
interieurverlichting. Extra persoonlijke opties en 
wensen zijn bespreekbaar en tegen meerprijs 
verkrijgbaar. 

INTERIEURMATEN
De bedmaten zijn: L.: 185 cm. (optioneel te 
verlengen tot 200 cm). Br.: voorste deel 110 cm 
en achterste deel 120 cm. Stahoogte: 190 cm. 
Uitsteldak: L. 100 cm. Br. 90 cm.

PRIJZEN 
De Ford Connect Campuniq vanaf bouwjaar 
2004 in de basis kleur wit leveren wij rijklaar 
all-in, dus incl. 21 % BTW en BPM voor de 
prijs vanaf € 21.500. Afleveringskosten € 250. 
De meerprijs voor andere kleuren of metallic 
bedraagt € 1000.Voor jongere - of geheel 
nieuwe Minicampers worden de prijzen hierop 
aangepast en zijn op onze website zichtbaar. 
Er bestaat de mogelijkheid om uw eigen of 
door u zelf aangeschafte Connect verlengd 
en verhoogd door ons te laten voorzien van 
het Campuniq interieur. De prijs voor een 
compleet gemonteerd interieur incl. alle 
apparatuur, ramen en uitsteldak dak etc. 
bedraagt € 16.500. 

ACCESSOIRES 
Set 16 of 17 inch lichtmetalen sportvelgen met 
banden € 1.300. Trekhaak incl. montage € 700. 
Fietsendrager (2 fietsen) incl. montage € 475. 
Thermo isolatiemattenset voor cabineramen  
€ 135. Zijdakluifel met ritsen(205 x 150 cm)  
incl. dakrails montage € 350. Zijdakluifel incl.  
2 uitritsbare zijkanten incl. dakrailsmontage  
€ 750. Vaude (vrijstaande) afsluitbare 
lichtgewicht achtertent € 490. Demontabel 
bagagerek boven cockpit  € 270. Bed 
verlengpaneel (60 x 18 cm) incl. kussen € 250. 
2,8 kg. CampingGaz gasfles € 125. Keuken 
(snij)plank € 50. Boordaccu met lader, 
relais, etc. € 490.Thetford mini portapotti 
toilet € 140. Cabine vloermattenset € 95. 
Bearlock antidiefstal versnellingsbakslot  
€ 510.                                   

VERZEKERING 
De minicamper Campuniq wordt in het 
algemeen WA & Casco (= all risk) verzekerd. Wij 
kunnen dit voordelig regelen bij de verzekering 
van de NKC in Soesterberg (Nederlandse 
Kampeerauto Club). Zij berekenen graag de 
premie aan de hand van uw bonus/malus van 
uw huidige camper/auto verzekering. 

LEVERTIJD 
De gemiddelde levertijd bedraagt 9 weken 
na bestelling en wordt mede bepaald door de 
verkrijgbaarheid van de gewenste Ford Transit 
Connect. 

GARANTIE 
De garantie op de gebruikte Transit Connect 
bedraagt 3 maanden op het autotechnische 
deel incl. arbeidsloon. Voor een nieuwe 
Connect  geldt de fabrieksgarantie van 2 jaar 
bij onbeperkt aantal km. Op het gehele interieur 
incl. alle apparatuur, hefdak, accessoires 
bedraagt de garantie 6 maanden incl. 
arbeidsloon.
Tevens geldt op alle nieuwe apparatuur de 
garantie die door de fabrikant wordt verstrekt. 

INRUIL 
Uw huidige camper/auto inruilen is mogelijk 
tegen de geldende  handelsinkoopprijzen.

Meer informatie en volledige specificaties  
vindt u op onze website: www.minicamper.nl

JB KAMPEERAUTO’S BV

Privé en Kantoor Blaricum: 
T. +31 (0) 33-622 45 97

Presentatie – en Werkplaats Soest :  
T. +31 (0)35 - 603 50 18 
M. +31 (0) 6  53 488 232

BTW nr: NL8149.95.391.B01 
K.v.K.: 32084328 
IBAN: NL48 INGB 0006 0992 92

info@minicamper.nl

www.minicamper.nl 
www.campuniq.nl 
www.macbox.nl

Al vanaf

€ 21.500,-

all-in*
*vraag naar de voorwaarden

Multifunctionele 

tafel
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