JMT Camper rij en theorie training
Wij van JMT auto’s & campers hebben een leuke
en vooral educatieve training opgezet welke
echt bijdraagt aan de veiligheid en ook het bewustwording van hoe te rijden met een camper.
We gaan niet alleen in op het rijden met een
camper maar leggen ook de werking en bediening van de camper uit. Op deze manier leert u
uw camper door en door kennen! De afgelopen
jaren hebben we al vele trainingen gegeven aan
zowel huurders van campers als eigenaren van
campers en met leuke positieve resultaten!
Onze training maakt u echt bewust van het feit
dat het rijden met een camper toch net even
wat anders is dan rijden met een personenauto /
kleine vrachtauto. De training is zeker geschikt en
ook handig om met zijn tweeën aan deel te nemen. U weet immers nooit in wat voor situatie u terecht kunt komen
en dan is het fijn te weten dat u beide met de camper kunt rijden en weet hoe alles werkt!

Wat komt er allemaal aan bod:
PRAKTIJK THEORIE

THEORIE

Onderweg met de camper
• Controle voor vertrek
• Voorstoelen
• Bediening auto
• Rijden met de camper
• Deelnemen a/h verkeer
• Passeren smalle wegen
• Keren
• Aandoen tankstation
• Inparkeren

Binnen in de camper
• Water
• Ramen en dakluiken
• Toilet
• Kachel/ Boiler
• 3e,4e ,5e (6e) zitplaats
• Slapen
• Bedieningspaneel camper
• Koelkast/ gasfornuis
• 12 volt, 220 en gas

Buitenom de camper
• Toiletcassette
• Vuilwaterafvoer
• Schoonwater
• Tankdop
• Garage
• Fietsendrager
• Luifel
• Gasflessen
• Winter klaarmaken

PRIJZEN:
1.
Theorie en praktijk pakket: inclusief a € 215,- ( 3 uur)
2.
Praktijk pakket: inclusief à € 150,- ( 2 uur)
3.
Theorie pakket: inclusief à € 65,- 1 uur)
Bovenstaande prijzen gelden wanneer u met uw eigen camper komt.
De trainingen kunnen zowel doordeweeks als in het weekend plaatsvinden.
De startlocatie is vanaf Horssen. Liever starten vanaf uw eigen locatie of in
groepsverband deelnemen?
Neem gerust contact met ons op voor de mogelijkheden. We denken graag met u mee.

Tel.nr.
Tel.nr.
email:

06-53197674
06-51024887
info@jmtcampers.nl

Een bedrijf waar we trots op zijn en waar u op kunt vertrouwen

