BEST TIME RV

B-21
Buitenaanzicht camper

Dagindeling camper

Nachtindeling camper

LUXE

Bed in de cabover (in centimeters)
X
Bed-dinette (in centimeters)
182 lang * 106 breed
Bedbank (in centimeters)
X
Bed achterin de camper (in centimeters)
195 lang * 116 breed
* : Modeljaar: het modeljaar van de camper komt niet altijd overeen met het bouwjaar. Het zal veelal
voorkomen dat een camper bijvoorbeeld al in het voorgaande jaar is gebouwd.
AM / FM radio + USB aansluiting
√
CD speler
√
HDTV kleurentelevisie
√
DVD speler **
√
Kluisje
X
Brandblusser
√
Zonnescherm ***
√
Slide-out systeem
X
Ingebouwd navigatiesysteem
√
Achteruitrijdcamera
√
* * : De DVD speler in Amerikaanse campers is niet geschikt voor Europese DVD’s.
* * * : Goed om te weten: dit campertype van Best Time RV beschikt over een zonnescherm. In
verband met het verkopen van de campers aan particulieren na afloop van het huurseizoen, wil Best
Time RV voorkomen dat er schade ontstaat aan het zonnescherm. Indien je het zonnescherm van de
camper wilt gebruiken tijdens de camperreis,
erreis, dan rekent Best Time RV daar een extra borgsom van
US$ 1000,- voor. Dit borgbedrag wordt teruggestort indien de camper weer schadevrij wordt
ingeleverd.

TECHNISCHE DETAILS

2018 – 2019
6,04
2,10
2,77
1,90
4
2 volwassenen

Automatische versnelling
Stuurbekrachtiging
Rembekrachtiging
Cruise control
Luchtvering
Generator
Benzinemotor
Dieselmotor
Inhoud brandstoftank
Airconditioning dashboard
Airconditioning dak
Verwarming
Inhoud propaangastank

√
√
√
√
X
√
√
X
90 liter
√
√
√
22 liter

SANITAIR

Modeljaar *
Lengte in meters
Breedte in meters
Hoogte in meters
Hoogte binnen in meters
Aantal stoelriemen
Aanbevolen maximale bezetting

Drinkwatertank
Afvalwatertank, grijs
Afvalwatertank, zwart
Warmwatervoorziening
Douche
Buitendouche
Vast toilet

79 liter
56 liter
41 liter
√
√
X
√

KEUKEN

AFMETINGEN

BELANGRIJKE INFORMATIE: Best Time RV verhuurt 5 campermodellen in de zogenaamde “B-categorie”
categorie” (camperbussen). Hierdoor kan de indeling van het voertuig dat je ter plaatse in ontvangst
neemt afwijken ten opzichte van de floorplans die hierboven zijn afgebeeld. Een specifiek campermodel binnen deze campercategorie kan niet geboekt worden,
worden en Best Time RV kan ook niet
garanderen welk campermodel je ter plaatse
tse krijgt toegewezen. De B
B-21
21 campers van Best Time RV bieden gegarandeerd 4 zitplaatsen met stoelriemen, alsmede slaapruimte voor 2 volwassenen.

Koelkast
Vriezer
Fornuis / Kookplaat
Magnetronoven
Gootsteen
Koffiezetapparaat

√
√
2 pits
√
√
X

Alle informatie vermeld op deze pagina is onder voorbehoud van wijzigingen en kan in de praktijk afwijken. De bovenstaan
bovenstaande afbeeldingen zijn bedoeld om een indicatie te geven
geve van de indeling van de camper. Jan
Doets America Tours streeft ernaar om de informatie op deze pagina’s up
up-to-date
date te houden, maar is niet aansprakelijk voor afwijkingen of tussentijdse wijzigingen door de camperverhuurder.

