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OOSTENRIJK
Auto + caravan onder 3.5t - 100 km/h
Auto + caravan boven 3.5t - 80 km/h
Camper onder 3.5t - 130 km/h
Camper boven 3.5t - 80 km/h

Met een voertuig van maximaal
3500 kg betaal je minder bij
bepaalde tolwegen en
veerponten rondom Europa.

Als je bij het beladen van een caravan
over het maximale laadvermogen
heengaat kan dit gevolgen hebben voor
je verzekering, en tot boetes leiden.

OVERHANG

Voertuigen
mogen niet
hoger dan
4m zijn.

12m
In Spanje moeten
voertuigcombinaties die
langer dan 12m zijn een
geel waarschuwingspaneel
met rode rand hebben.

Als je een fietsenrek achter
op je camper hebt moet je
in Spanje en Italië een
rood-wit-gestreept
waarschuwingsbord dragen.

--------------- ANDERE REGELS ---------------

In Kroatië moet
je twee
waarschuwingsdriehoeken bij
je hebben.

In Nederland, Oostenrijk
en Zwitserland moet
de aanhang van een auto
met een extra kabel
vastgezet worden.

In Zwitserland mag een
auto met aanhang niet op
de linkerbaan van een
driebaansweg rijden.

In Luxemburg moeten
voertuigen van meer dan
3500kg of voertuigen
langer dan 7m ten minste
50m afstand van het
voertuig voor ze houden.

ITALIË
Auto + caravan onder 3.5t - 80 km/h
Auto + caravan boven 3.5t - 100 km/h
Camper onder 3.5t - 130 km/h
Camper boven 3.5t - 100 km/h
VK
Auto + caravan onder 3.5t - 96 km/h
Auto + caravan boven 3.5t - 96 km/h
Camper onder 3.5t - 112 km/h
Camper boven 3.5t - 112 km/h

In Portugal moeten
fietsen niet achterop
de auto maar
achterop de caravan
gedragen worden.

ZITPLAATSEN

PORTUGAL
Auto + caravan onder 3.5t - 100 km/h
Auto + caravan boven 3.5t - 100 km/h
Camper onder 3.5t - 120 km/h
Camper boven 3.5t - 100 km/h

RIJBEWIJS

B

C1
Tijdens het rijden mogen passagiers alleen op naar
voren gerichte zitplekken met een riem zitten.

FRANKRIJK
Auto + caravan onder 3.5t - 130 km/h
Auto + caravan boven 3.5t - 90 km/h
Camper onder 3.5t - 130 km/h
Camper boven 3.5t - 110 km/h
SPANJE
Auto + caravan - 80 km/h
Camper onder 3.5t - 100 km/h
Camper boven 3.5t - 90 km/h

50m
In Noorwegen zijn
extra reflectoren
op de zijspiegels
vereist als de
aanhang wijder
dan 2.30 m is.

DUITSLAND
Auto + caravan onder 3.5t - 80 km/h
Auto + caravan boven 3.5t - 100 km/h
Camper onder 3.5t - 130 km/h
Camper boven 3.5t - 100 km/h
NEDERLAND
Auto + caravan onder 3.5t - 90 km/h
Auto + caravan boven 3.5t - 80 km/h
Camper onder 3.5t - 130 km/h
Camper boven 3.5t - 80 km/h

--------------- ALGEMENE REGELS ---------------

4m

BELGIË
Auto + caravan onder 3.5t - 120 km/h
Auto + caravan boven 3.5t - 90 km/h
Camper onder 3.5t - 120 km/h
Camper boven 3.5t - 90 km/h

RIJBEWIJS B
Met rijbewijs B mag je een voertuig tot
3500kg besturen, en een aanhanger tot
750kg trekken, zolang het maximale gewicht
niet 3500kg overschrijdt. Voor een zwaardere
lading heb je categorie B+E nodig.
RIJBEWIJS C1
Met rijbewijs C1 mag je een voertuig tot
7500kg besturen. Voor een zwaardere
lading heb je C1+E nodig.
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PARKEERTIPS
WILDKAMPEREN IN EUROPA

Legaal
Legaal op sommige plekken
Over het algemeen niet
toegestaan, soms getolereerd
Illegaal
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‘S NACHTS PARKEREN
ER IS EEN VERSCHIL TUSSEN 'S NACHTS PARKEREN, EN WILDKAMPEREN:
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PIZZA KING

In de meeste EU-landen wordt 's nachts parkeren
getolereerd op parkeerhavens en stopplaatsen,
voor maximaal 24 uur.

Zodra je echter tafels en stoelen neerzet, een
zonneluifel opzet, de generator of BBQ gebruikt of
langer dan 24 uur blijft, ben je aan het wildkamperen,
en gelden andere regels.
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In veel EU-landen moeten
alle voertuigen tol betalen
op bepaalde wegen. Zorg
dus dat je dit per land goed
opzoekt voor vertrek.

NAVIGATIE

Houdt er rekening mee dat
voertuigen die meer dan 3500kg
wegen in Oostenrijk een Go Box
nodig hebben voor automatische
betaling van de tol.

Je kunt speciale software uploaden
naar je navigatiesysteem, waardoor de
navigatie alleen routes berekent waarop
voertuigen met de afmetingen van jouw
camper/caravan mogen rijden.

OPWAARDEREN LAADVERMOGEN

VEILIG OVERNACHTEN

Sommige chassis zijn zo gebouwd dat het
laadvermogen later hoger gemaakt kan worden,
waardoor je meer gewicht kan dragen

Denk goed na over waar je 's nachts parkeert, en waar
je risico loop bestolen te worden. Gebruik netwerken
als Campercontact, waarmee je door vrijwel heel
Europa geschikte kampeerplaatsen kunt vinden.

STROOMVOORZIENING

DIEFSTALPREVENTIE
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Zorg dat er een goed beveiligingsslot en wanneer
mogelijk een alarm op je camper/caravan zit. Neem
waardevolle bezittingen mee wanneer je overdag op pad
gaat, en zorg dat je altijd belangrijke reisdocumenten en
een telefoon bij je hebt in geval van nood.

Met een stroomomzetter kun je in de meeste
landen je 12v batterijen naar een klein
elektriciteitsnet converteren.

LAADTIPS
Lichtste items: laag houden waar
mogelijk, niet-breekbare items
kunnen in de hoge bagagevakken
gehouden worden

Medium-gewicht items: moeten
onder de raamhoogte opgeborgen
worden, en naar het midden van
de caravan toe

Zwaarste items: moeten
op vloerhoogte en waar
mogelijk boven de as
worden opgeborgen
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H U U R T I PS

BEN JE VAN PLAN AMERIKA TE VERKENNEN TIJDENS JE VOLGENDE REIS?
OF WIL JE ZELFS NOG WAT VERDER REIZEN? LEES HIER ONZE TIPS VOOR
HET HUREN VAN EEN CAMPER BUITEN EUROPA!
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Neem een creditkaart op naam
van de bestuurder mee.

3

Kijk per verhuurbedrijf na of je
een camper kunt huren als je
jonger dan 25 of ouder dan 70
bent, en of dit extra kosten met
zich meebrengt.

Met Europees rijbewijs B mag je
voertuigen onder 3500 kg besturen,
maar voor sommige verhuurbedrijven
heb je óók een officieel internationaal
rijbewijs nodig. Check dit dus altijd
van tevoren!

TIPS VOOR SPECIFIEKE LANDEN

VS

In de VS moet je minstens
één nacht in het land
overnacht hebben voor je
een camper mag besturen in
verband met jetlag.

Je kunt kosten besparen door een
camper te huren die nog van de fabriek
naar het verhuurbedrijf gebracht moet
worden, en deze route voor het
verhuurbedrijf te rijden!

IJSLAND

Wildkamperen is alleen in bepaalde
staten toegestaan, maar je vindt soms
gratis kampeerplaatsen, of je kunt bij
Wal-Mart navragen of je op hun
parkeerplaats mag overnachten.

AUSTRALIE

POLICE

Zorg dat je je tank overal
waar het kan bijvult, er
zijn soms lange routes
zonder tankstations.

Wildkamperen is officieel niet meer
toegestaan in grote delen van IJsland,
dus zorg dat je op echte campings
verblijft, of toestemming vraagt aan
particuliere grondeigenaren.

NIEUW-ZEELAND

Wildkamperen mag op veel plekken, maar
onder bepaalde voorwaarden. Als je camper
bijvoorbeeld niet "self-contained" is, is de
keuze aan parkeerplaatsen en campings
meteen een stuk beperkter.

Elke lokale gemeente bepaalt de
regels rondom wildkamperen zelf.
Over het algemeen hebben afgelegen
gebieden iets mildere regels, maar
vraag waar het kan altijd na of je
ergens mag overnachten.

CANADA

Op de meeste plekken mag je niet
wildkamperen, maar je kunt toestemming
vragen aan winkels met parkeerplaatsen,
of particuliere grondeigenaren.

