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Dit is een uitgave van Holiday Sport.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor
druk- en zetfouten en prijswijzigingen
zijn voorbehouden.
Teksten
Holiday Sport Lochem.
Vormgeving
Saskia van Essen - Appeltje S Lochem.
Drukwerk
DrukZo.
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THEMA

Wij willen iedereen een leuke actieve
vakantie in de natuur laten beleven.
Jouw vakantie begint bij ons.

Klanten
beoordelen
ons met een

9,1
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WIETHEMA
ZIJN WIJ
Inspiratie voor jouw vrije tijd & vakantie

START

JIPPIE, WE MOGEN WEER!

Caravans
Kamperen
Wandelen
Reizen
Werkplaats
Caravan design studio

Jippie
In onze sfeervolle en avontuurlijke winkel tref je een groot assortiment wandel,
kampeer en reis artikelen aan. Naast het dealerschap van de caravanmerken:

VOLOP
VAKANTIE
GEVOEL

Dethleffs, Fendt en Hobby beschikken wij over een mooi aanbod BOVAG caravan
occasions en een werkplaats voor reparatie, schadeherstel en de BOVAG
onderhoudsbeurt.

Voorpret
In de wandelwinkel staat een leestafel die je omringt met 6.000 reisboeken en
kaarten zodat je de reis en vakantie goed kunt voorbereiden. In de glamping winkel
tref je trendy producten aan waarmee je het kamperen nog sfeervoller kunt maken.

Team Holiday Sport Lochem
Wenst iedereen een leuke actieve vakantie in de natuur!

CADEAUBON
WISSEL JE
BIJ ONS IN!

Want jouw vakantie begint bij ons.

INSPIRATIE VOOR JOUW VRIJE TIJD EN VAKANTIE
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BOEKEN
Wij gaan graag samen met u het avontuur tegemoet.
Van een wandeling bij ons in de Achterhoek tot een verre
reis, in onze wandel- en reiswinkel vindt u alles wat u nodig
heeft voor het komende wandel avontuur.

Vakantiegevoel
begint nu
6
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BOEKEN
THEMA

Voorpret begint hier!

www.moretravelbooks.net

Meer dan 6.000 reisboeken en kaarten voor jouw vakantie! Gevestigd in
Holiday Sport vind je MoreTravelBooks. Dé reisboeken- en kaartenspecialist met
het grootste aanbod van reis-, wandel- fietsgidsen en -kaarten in de Achterhoek.

REISGIDSEN
FIETSGIDSEN
WANDELGIDSEN
Heerlijk wandelen via
knooppunten in de
prachtige Achterhoek!

Wandelen is
eenvoudig en gezond!

Fietsen is
populairder dan ooit!

Welkom
in de Achterhoek

Camperaars
aanbod

Dat kun je dicht bij huis doen, op je

Wij hebben dan ook zo’n 400

Misschien wel één van de mooiste

Ook voor camperaars hebben we

vakantiebestemming of je wijdt er

verschillende titels op voorraad van

streken van Nederland. Verken

veel gidsen in huis. Verschillende

een gehele vakantie aan in de vorm

o.a. Bikeline, Pirola, Benjaminse,

het coulissenlandschap van de

gidsen voor alle landen in Europa,

van een meerdaagse trektocht. Holiday

Kettler Verlag en nog een groot aantal

Achterhoek te voet of op de fiets.

van bekende uitgevers Michelin,

Sport heeft zo’n 1000 verschillende

andere uitgevers.

Womo en Werner Rau Verlag.

titels in huis.
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WANDELEN

Voor welke weersomstandigheden?
Belangrijk is dat een jas de regen buiten sluit maar wel ademend is,
dit voorkomt dat je nat wordt van condens en transpiratie. Het zorgt
ervoor dat je vrij kunt blijven bewegen zonder een benauwd gevoel.
Onderlaag, warmtelaag en beschermlaag. Verschillende laagjes
zorgen ervoor dat je droog en comfortabel blijft.

Fitness Pantalon Dames

Fitness/yoga met brede plat-elastische tailleband.

Onderlaag

Vocht tijdens inspanning afvoeren. Sportshirt Dames/
Heren. Lichtgewicht, ademend en sneldrogend, T-shirt.

€ 14,95
Warmtelaag

Houdt warm en vangt vocht op. Regatta Fleece. Dames en
Heren. Twee handige afsluitbare zakken. Van € 49,95 voor:

€ 39,95
Berschermlaag

Bescherming tegen regen en wind.
Maier Metor Jacket. Wind-, waterdicht en ademende jas.

€ 29,95

€ 149,95

Sportshort Heren
Het lopen met
wandelstokken is
comfortabel en verkleint
de kans op blessures.
Geeft stabiliteit en
vermindert
de belasting op knieën,
heupen en voeten.
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Short middellang, elastische tailleband met koord.

Maier Wandelbroek

UV-beschermend, sneldrogend, waterafstotend en
4-way stretch. Een allrounder!

€ 14,95
Sportshort Dames

n ie u w

Elastische tailleband met koord, split aan beide zijden.

€ 19,95

€ 89,95
Sportrok Basic

Binnen broek aan de binnenzijde, elastische tailleband.

€ 19,95

WANDELEN

WANDEL MEE!
Wandelen is erg goed
voor de gezondheid!

n ie u w

Lowa Locarno Lo GTX
Lowa Locarno GTX QC
tussen lifestyle- en wandel
schoenen.

een positief effect
op jouw gezondheid.

va € 119,95

Meindl Activo GTX

longen, maar ook voor

Bovendien heeft het

Lichte multifunctionele schoen, met grip en stabiliteit.

Casual look, overbrugt de kloof

Het is goed voor hart en

botten en spieren.

Lowa Taurus GTX Lo en Mid

va € 159,95

Onderhoud wandel
schoenen regelmatig.
De levensduur van
schoenen zit tussen
1200 en de 2000 km

Wandelstokken

Verkleinen de kans op
blessures. Ze vergroten de
stabiliteit en verminderen
de belasting op knieën,
heupen en voeten.
Black Diamond Trail Back

Sportieve wandelschoen met een extra

Wandelstok. Functionele, in

brede leest.

hoogte verstelbare wandelstok.

€ 169,95
Hanwag Banks GTX

Voor wandelingen in Nederland en
middelgebergte.

€ 189,95
Meindl Tramin GTX - Meran GTX
Stevige wandelschoen met extra
ruimte bij de tenen.

va € 214,95

Hanwag Tatra Light GTX

Lichte bergwandelschoen, ook geschikt in Nederland.

€ 229,95

€ 32,95

Per stuk.

WANDEL
TOCHT
Wandeltocht ±20 km.
Elke maand door het
prachtige Achterhoekse en
Sallandse landschap onder
leiding van twee gidsen.
Aanmelden:
info@holidaysport.nl
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REIZEN
Of je nou in Europa of
naar een tropische
bestemming gaat,
voorkom insectensteken,
denk aan eerste hulp
en hygiëne tijdens
de reis en vergeet de
zonnebescherming niet.

Teva Hurricane XLT
Dames en Heren. Basis model.

€ 69,95
Teva Terra Fi Lite Lady
Wandel sandaal met goed voetbed.

Hoge UV-A en UV-B

bescherming tegen
zonnebrand,
maar ook tegen
huid veroudering.
Waterproof.

€ 14,95
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Zwemmen is een gezonde vorm van recreatie en lichaamsbeweging,
vrijwel alle spieren van het lichaam worden gebruikt. Doordat het lichaam

€ 84,95
Teva Terra Fi 4 Men

Het vertrouwde topmodel van Teva.

€ 89,95
Care Plus Sun
Protection SD

n ie u w

Care Plus anti insect natural spray
Voorkomt insectenbeten - 60 ml.

gedragen wordt door het water is de kans op blessures klein.

Arena zoom fit

Zwembril met verstelbare neus en band.

€ 14,95
Arena Fundamental Logo Boxer
Comfortabele zwembroek.

Geschikt voor kinderen vanaf 3 maanden.

€ 9,95
Care Plus Klamboe
Geïmpregneerde klamboe.

€ 49,95

€ 29,95
Wheele Energy Back One Pie
Goede kwaliteit zwempak van Arena.

€ 49,95

ANTI
SKIM

Wat helaas steeds vaker voorkomt is dat er pasgegevens worden uitgelezen met
een RFID scanner. Dit kan ongemerkt gebeuren vanuit je broekzak of zelfs uit
een tas. RFID Blocking paspoort en bank pasjes. Anti Skim! Door het blokkerende
materiaal aan de buitenzijde van de Wallet heeft je pinpas volledige bescherming
tegen de RFID scanners van criminelen.

SLAPEN
THEMA
Beagle Reiskussen

Holiday Sport heeft

Comfortabel kampeerkussen.

slaapzakken en matten

Formaat: 60 x 40 cm.

€ 12,95

voor iedereen die

Stormvogel

comfortabel de nacht

Rood + navy.

wil doorbrengen.

Formaat: 85 x 210 cm. Temperatuur: 3 °C.

€ 79,95

De kampeerder, de

RFID reis wallet

Zilvermeeuw

lichtgewicht wandelaar-

geskimmt worden.

Petrol.

fietser en motorrijder.

Voorkom dat uw gegevens

€ 19,95
Eurotrail Travel kruk Bell

Lichtgewicht kruk, past makkelijk in je rugzak.

Formaat: 100 x 220 cm. Temperatuur: 3 °C.

€ 99,95
Sirex Slaap Mat
Formaat 198 x 63 x 5 cm

Hoogwaardige slaapmat

€ 24,95

PVC vrij.Van € 69,95 voor:

JR Gear slaapmat
Traverse Corse XL

Beachhouse XL.

Gewicht: 830 gram.

Temperatuur: 8 °C.

Formaat: 198 x 6 3 x 8,9 cm.

Navy + streep.

Formaat: 90 x 220 cm.

n ie u w

Eurotrail Travel Chair Calais
Compacte opvrouwbare lichtgewicht stoel.

€ 64,95

€ 49,95

€ 89,95

€ 54,95

INSPIRATIE VOOR JOUW VRIJE TIJD EN VAKANTIE
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KAMPEREN
Vintage Rugzak 20 Liter

Extra gepolsterd binnen vak laptop - 50 x 28 x 15 cm.

€ 29,95

Malmö

n ie u w

Stabiel, ergonomisch
en veel
zitcomfort

St Raphael

Plat opvouwbaar, eenvoudig mee te nemen.

€ 19,95

Van € 79,95 voor:.

Outdoor Rugzak 30 Liter

Moita

Vochtregulerend rugsysteem, regenhoes - 44 x 34 x 18 cm.

€ 39,95
Sporttas

Diverse vakken met schouderband - 50 x 30 x 30 cm.

€ 29,95
Reis Trolley Hand Bagage

Met adreskaart venster, gepolsterd laptop vak - 50 x 36 x 22 cm.

€ 54,95

Sterk en makkelijk in gebruik.

€ 69,95

IDEAAL
Malmö
voetensteun

Ontspan de benen met de
voetensteun behorende

€ 32,95
Bolzano

Ergonomische zit en gepolsterde armleuningen.

€ 49,95
Quiberon

3-standen stoel, klein op te vouwen.

€ 49,95

bij de Malmö stoel.

Elba

Luxe relax stoel, gepolsterd.

€ 19,95
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€ 59,95

KAMPEREN
Tijdens een vakantie wordt veel gevraagd van een
campingtafel. Handig in gebruik, stabiel, lichtgewicht
en met een klein pakvolume. Is watervast en hittebestendig een vereiste of zijn verstelbare poten een
must? Holiday Sport heeft verschillende tafels.

n ie u w
Krukje met
oplegblad

Burzet

Oprolbaar tafeltje

Van € 29,95 voor:

Van € 49,95 voor:

€ 24,95

€ 39,95

Dornas

54 x 40 x 24 cm. Handig lichtgewicht klaptafeltje.

€ 29,95
St. Remy

Compact 2-persoons campingtafel.

€ 49,95
Cadiz

80 x 61 cm. Eenvoudige tafel, waterafstotend.

€ 49,95

St. Gobian

Watervast en hittebestendig.
100 x 68 cm
Van € 99,95 voor

€ 89,95

MEPAL
SERVIES
Mepal collectie - pagina 21

Campsite Rocky 3

Lichtgewicht polyester 3 persoons tent.
Zeer eenvoudig op te zetten.

€ 94,95
Mount Logan 180 BTC

Ademend katoen/polyester 3 persoons tent.

€ 179,95

INSPIRATIE VOOR JOUW VRIJE TIJD EN VAKANTIE
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VOORTENTEN
THEMA

Een perfect
passende
voortent

14
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Voortenten en luifels van het merk Unico worden
volledig in Nederland ontwikkeld én geproduceerd.
Ze staan bekend om de ronde vorm die een hoop
voordelen biedt! De voortenten en luifels zijn
eenvoudig op te zetten, bijzonder stormvast en de
afwatering is optimaal!

BIJ AANKOOP
VOORTENT
TENT TAPIJT

GRATIS

VOORTENTEN

GETEST DOOR

Bent u niet helemaal zeker van de juiste omloopmaat? Wij nemen samen met Unico de volledige

IN ONZE SHOWROOM

verantwoording voor de juiste maatvoering! Zo
heeft u altijd een perfect passende Unico voortent
of luifel aan uw caravan.
AANRITSBARE PETLUIFEL

IN ONZE SHOWROOM
UNICO SIENA REISLUIFEL - CARBON GREY

UNICO VERONA - MET UITRITSBARE ZIJWANDEN - CARBON GREY

Compacte en lichtgewicht luifel.

Zeer populaire luifel, makkelijk op te zetten. Perfecte afwatering en zeer stabiele constructie.

In drie maten.

Uit te breiden met voorwand, gaaswand of luifel. Verkrijgbaar in drie kleuren.

AANRITSBARE DAKLUIFEL

IN ONZE SHOWROOM

Optioneel verkrijgbaar kuipgrondzeil gemaakt van
stevig Bisonyl.
AANRITSBARE DAKLUIFEL DELUXE
UNICO MILAAN - AANRITSBARE PETLUIFEL

u n ie k

CHAMPAGNE ZWART
Een voortent die uitblinkt in opzetgemak,
verkrijgbaar in 280 of 320 cm diepte. Uniek op-

UNICO BOLOGNA - AANRITSBARE PETLUIFEL - CARBON GREY

hangsysteem voor gordijnen. Uit te breiden met

Uiterst stabiele voortent, verkrijgbaar in 280 of 320 cm diepte. Eenvoudige blinderingskleppen.

verschillende soorten luifels. In twee kleuren.

Verkrijgbaar in drie kleuren. Uit te breiden met verschillende soorten luifels.

AFNEEMBARE SLIKRANDEN

INSPIRATIE VOOR JOUW VRIJE TIJD EN VAKANTIE
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VOORTENTEN
THEMA

Isabella - VOEL JE VRIJ
In een wereld die elke dag sneller wordt, heeft u hier en daar wat momenten van rust en
stilte nodig. Met de Isabella voortenten heeft u de mogelijkheid om te genieten van het
leven, zodat er plaats is voor de zaken waar het leven echt om draait; liefde, plezier,
het gevoel van samenzijn en gezelligheid.

helemaal af is. Waar u ook gaat kamperen, met
een tent van Isabella voelt u zich altijd thuis!

ISABELLA CARBONX FRAME

ISABELLA COSY CORNER

Enorme knowhow, een compleet assortiment, een
detail zorgen ervoor dat uw buitenwoon-kamer

GRATIS

IN ONZE SHOWROOM

VAKMANSCHAP TOT IN DE DETAILS
combinatie van innovatief design én oog voor

BIJ AANKOOP
VOORTENT
TENT TAPIJT

IN ONZE SHOWROOM
ISABELLA AMBASSADOR SEED
De ultieme allround voortent.Stabiele seizoenstent, ademend acryl en in 2 dieptes leverbaar.

IN ONZE SHOWROOM
ISABELLA ECLIPSE LUIFEL

IN ONZE SHOWROOM

ISABELLA GRONDTAPIJT BOLON

ISABELLA CAPRI NORTH
Lichtgewicht, makkelijk op te zetten en hoog ademend vermogen. In nieuwe trendy kleurstelling.
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ISABELLA DEURMARKIES

VOORTENTEN

Doréma, ZÒ MAkkELIJk
Doréma, sinds 1987 de specialist in
voortenten en luifels. Dorema tenten en
luifels hebben een uitstekende prijs kwaliteit verhouding. Alle voortenten zijn
gemaakt van de beste kwaliteit materialen,
met zorg verwerkt tot een duurzaam,
gebruiksvriendelijk product en, na controle
door kwaliteitsmedewerkers, voorzien van
het Doréma Kwaliteit-Certificaat.

30%
KORTING

DAKLUIFEL UNI

IN ONZE SHOWROOM
DOREMA MULTI NOVA EXCELLENT

SCHUIFLUIFEL KRETA

Een makkelijk op te zetten voortent die ook als luifel gebruikt kan worden, in blauw en grijs.

DOREMA

VOORTENTLUIFEL LOCARNO

IN ONZE SHOWROOM
DOREMA OSLO - 4 SEIZOENS TENT
Inclusief aandrukstangen en gordijnen.

DOREMA GARDA 270 XL - MET OPTIONELE AANBOUW

VOORTENTLUIFEL PALMA

Een royale tent die uitgebreid kan worden met een aanbouw.

INSPIRATIE VOOR JOUW VRIJE TIJD EN VAKANTIE
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KAMPEERARTIKELEN
THEMA

Samen
toosten!
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KAMPEERARTIKELEN
Kabels

CEE kabel 20 meter.

€ 49,95

CEE Kabel 30 meter.

€ 59,95

CEE kabel 25 meter haakse koppeling.

€ 69,95

Opstap Bermuda

Stevige stalen opstap, draagvermogen 120 kg.

€ 29,95

Voetjes Opstap

Voor extra stabiliteit voor onder het opstapje.

Lekker wakker worden
van de vogels en het

Compact Eagle
SCM goedgekeurd slot.

€ 84,95

zonlicht dat de tent
binnen schijnt en een
ontbijt in de natuur.
Zo vrij kun je zijn! Bij

jouw hart ophalen!

Voetensteun set BC.

Universele voetensteun, te gebruiken onder

Alko Premium

SCM goedgekeurd slot. Kan in het buitenland ook

de meeste opstapjes.

€ 4,95

aangekoppeld gebruikt worden.

€ 159,95

Holiday Sport kunt je op
het gebied van kamperen

€ 14,95

Gasflessen

Wij hebben alle bekende merken gasflessen op voorraad.

Beugelslot

Slot voor aanhangwagens.

€ 29,95

INSPIRATIE VOOR JOUW VRIJE TIJD EN VAKANTIE
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KAMPEERARTIKELEN
THEMA

Wij gaan
met je mee
TIJDLOOS
MEPAL
SERVIES
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KAMPEERARTIKELEN

Onmisbaar op de camping
Mepal, functioneel, duurzaam, handig en tijdloos
mooi. Mepal heeft een lange traditie van zelf
producten ontwikkelen en produceren. Wij hebben
een uitgebreide collectie van Mepal. Altijd tijdloos
vormgegeven, vrijwel onverwoestbaar en makkelijk
mee te nemen. Waar je ook naar toe gaat, ons
servies gaat graag met je mee.
Bo-Camp inleg vel
Anti aanbakvel.

€ 5,95

Bekerhouder
Handig.

Mepal collectie
Diverse kleuren.

Snijplanken

Mepal basic servies
Diverse kleuren.

va € 1,79

n ie u w

in drie maten, een echt handgemaakt

Mepal collectie
Diverse kleuren.

streekproduct uit Vorden.

€ 8,50

va € 2,99

va € 16,95

va € 2,99

INSPIRATIE VOOR JOUW VRIJE TIJD EN VAKANTIE
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KAMPEERARTIKELEN

Genieten van
kamperen!

22

HOLIDAY SPORT LOCHEM

KAMPEERARTIKELEN
THEMA

n ie u w
Starlight X1000

Outwell Leonis lamp

thuis of op de camping,

en 5 meter snoer.

via usb oplaadbaar.

Verkrijgbaar in blauw, groen of wit.

Krachtige lamp voor

Stijlvolle opvouwbare lamp met LED lamp

Black Diamond Astro

Eenvoudige hoofdlamp. Veel lichtopbrengst, traploos te dimmen.

€ 19,95

Van € 39,95 voor:.

€ 64,95

€ 29,95

Black Diamond Moji

Compacte kampeerlamp, traploos te dimmen.

Feuerhand
lantaarn

Casa Maria

Een echte klassieker

handgemaakte matten in verschillende

onder de olielampen!

frisse kleuren en afmetingen.

€ 29,95

Rubytec Kao

De moderne knijpkat!

Sfeervolle plastic matten uit India. Prachtige

va € 10,-

€ 19,95
Fenix EC20

Zeer sterke en betrouwbare zaklamp van Fenix.

€ 39,95

kAMPEREN STAAT
GARANT VOOR PURE
ONTDEKKINGSPRET!

Klein zaklampje met zonnecel,
ook kun je het lampje handmatig
opdraaien. Blauw, geel of rood.

€ 7,95

INSPIRATIE VOOR JOUW VRIJE TIJD EN VAKANTIE
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CARAVANS

Holiday Sport
Onze naam
Uw garantie

Veel
modellen
uit voorraad
leverbaar
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CARAVANS
THEMA
De reis door heel Europa in uw eigen bed begint in Lochem.

CARAVANS

ONS HUIS GAAT GEWOON MEE!
Holiday Sport is dealer van drie gerenommeerde topmerken:
Dethleffs, Fendt en Hobby. Deze caravans staan voor kwaliteit en
jarenlang kampeer plezier. Begin uw vakantie met een goed advies.

alleen aandacht besteed aan het

series. De nieuwe modellen zullen

fraaie uiterlijk, maar ook aan praktisch

verrassen met talrijke verbeteringen

gebruik. Een reisgenoot voor 365 dagen.

en nieuwe highlights in de vorm van
uitrusting. Echte vrijheid is er op

Dethleffs

Fendt

Hobby

uitgaan in een Hobby caravan en kent

Dethleffs, een vriend van de familie, die

Een Fendt caravan herken je direct.

Voor dit seizoen zal het aanbod van

geen compromissen.

staat voor innovatie en design. Wie een

Dynamische lijnen, die geïnspireerd

Hobby uit 56 modelvarianten bestaan.

Dethleffs koopt, ontvangt een volledig

zijn op klassieke vormen. Er is niet

Dit verdeeld over de 7 verschillende

ontwikkelde caravan van zeer goede
kwaliteit.
De fabriek in Isny im Algäu is één
van de modernste in Europa, met

ALUMINIUM
VELGEN

verder gaat dan de oorspronkelijke

Bij aankoop van
een nieuwe caravan
aluminium velgen

productie. Want ook na de verkoop

ter waarde van € 460,-

kunt u alles verwachten, wat u van een

€ 150,- per set.

echte ‘vriend’ verwacht.

Zolang de voorraad strekt.

gekwalificeerde medewerkers en een
doorlopende kwaliteitscontrole, welke

INSPIRATIE VOOR JOUW VRIJE TIJD EN VAKANTIE
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CARAVANS

Lekker
naar buiten
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CARAVANS
THEMA
Gebruikte caravans maar toch als nieuw!

CARAVANS

OP NAAR HET ZONNIGE ZUIDEN
Naast de nieuwe caravan modellen in de showroom vindt u bij Holiday
Sport ook een ruime voorraad gebruikte modellen. Deze occasions zijn
van uitstekende kwaliteit en worden met garantie en zorg afgeleverd.

Occasions
Bemiddeling
Verhuur
Aankoopkeuring

Verhuur

verzekerd van een heerlijke vakantie.

Als u eens wilt uitproberen hoe vrij je

Bekijk meer informatie op pagina 33.

kunt zijn wanneer u gaat kamperen
met een caravan, biedt Holiday Sport u

Aankoopkeuring

de mogelijkheid om te huren.

Voor de keuring wordt gebruik gemaakt

Occassions

occasion bij ons in verkoopbemiddeling

Holiday Sport is al meer dan 30 jaar uw

geven. Wij verzorgen voor u de verkoop

adres voor een geslaagde vakantie.

van uw caravan. Dat is kosteloos en

De caravans zijn voorzien van alle

(potentiële) koper kan zien op welke

Wij beschikken over een constante

heeft voor u verschillende voordelen!

gemakken en u bent bij voorbaat al

punten de caravan is gekeurd en

van een speciaal rapport, zodat de

voorraad occasions in alle prijsklassen

hoe het met de technische staat is

en indelingen. Deze worden afgeleverd

gesteld.

met een BOVAG onderhoudsbeurt en
garantiebewijs. Bekijk onze website

Bij de aankoopkeuring worden vitale

voor alle occasions.

onderdelen van een caravan gekeurd,
zoals: remmen, banden, schokbrekers,

Bemiddeling

wielen, verlichting, gas en elektra. Ook

U wilt uw caravan verkopen maar dan

vindt er een vochtmeting plaats.

zonder al het gedoe, ook dan kunt
u bij ons terecht. U kunt uw caravan

INSPIRATIE VOOR JOUW VRIJE TIJD EN VAKANTIE
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Klanten
beoordelen
ons met een

9,1
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Werkplaats en Service

Schadeherstel

Onderhoud en Reparatie

Stalling

In onze werkplaats kunt u terecht voor technisch

Ook al is het maar een kleine beschadiging of een

De BOVAG Onderhoudsbeurt is een begrip in

Uw vertrouwde adres op het gebied van caravans,

advies, onderhoud, inbouw, reparatie en

deukje, u wilt uw kampeermiddel natuurlijk graag

de kampeerbranche. Wie zijn caravan voor

outdoor en kamperen, beschikt ook over een

schadeherstel voor uw caravan. Gecertificeerde

in nieuwstaat houden. Laat dit na uw vakantie of

een onderhoudsbeurt bij Holiday Sport brengt,

buitenstalling voor caravans. Op een afgesloten

technici werken volgens BOVAG en FOCWA

het zomerseizoen dan herstellen, eventueel in

weet zeker dat hij met een betrouwbaar en

gedeelte van ons terrein kunt u uw caravan bij

normering aan uw voertuig. Tevens kunt u bij

combinatie met een BOVAG Onderhoudsbeurt. Wij

veilig kampeermiddel op vakantie gaat. Met de

ons stallen. Ook kunt u stalling bij ons combineren

Holiday Sport terecht voor het herstel van schade

zorgen ervoor dat uw voertuig in topconditie de

onlinewerkplaats planner is de receptie altijd voor

met het laten uitvoeren van een Bovag

aan uw kampeervoertuig.

stalling in gaat.

u geopend.

onderhoudsbeurt en schade herstel.

HOLIDAY SPORT LOCHEM

WERKPLAATS
Smart trailer veiligheidspakket
€ 339,95 excl. montage

Via de SMART-Trailer app maakt u uw caravan slim

VEILIG OP WEG

en blijft u altijd op de hoogte van de status van uw
caravan. U kunt bijvoorbeeld altijd uw bandenspanning

DE BOVAG-ONDERHOUDSBEURT

controleren en uw caravan eenvoudig waterpas zetten.

Uw BOVAG-bedrijf controleert de volgende punten:
GROEP 1

Drinkwaterfilter aqua logic

€ 89,95 excl montage

BOVAG onderhoudsbeurt

Beschikt over 100% organische Actieve-kool.

€ 225 excl materiaal

Geleverd met filterkous.

Na een Bovag onderhoudsbeurt
gaat u veilig op pad. Voorafgaand
aan elke reis is het van belang
dat u zeker weet dat uw caravan

Onderstel

oplooprem/koppeling

neuswiel

wiellagers/-naven en keerring

stabilisator (controle werking)

uitdraaisteunen

remkabels en ophanging

oploopremschokdemper

algehele conditie banden

afstelling remmen en handrem

breekkabel, breekring en geleiding

wielbouten/-moeren

bevestiging opbouw/vloer/chassis

stofhoes en schuifstuk

velgen

bevestiging leidingen onder de vloer

chassisbouten/-moeren

as(sen), schokdempers en asrubbers

remmentest

chassisraam en dissel

remvoering en remtrommels

reservewiel/-houder

terugrij-automaat

GROEP 2

Opbouw

bevestiging handgrepen

zij-reflectoren

bodemcontrole

lengte driehoeken

kentekenplaat en NL-sticker

lijstwerk

GROEP 3

Electra

netaansluiting 230 V (CEE)

omvormer

mistachterlicht

in orde is. Wij zorgen ervoor dat u

massa/aarding van 12/230 V

vloeistof/werking accu

breedtelichten

€ 79,95 per 2 banden incl. aanbrengen.

geen problemen ervaart tijdens

zekering(automaat), aardlekschakelaar

richtingaanwijzers

7/13 polige stekker

12/230 V installatie/verlichting

remlichten

contour- en zijverlichting

Vloeistof voor in de banden, hierdoor heeft u

uw vakantie en dat u optimaal kan

watervoorziening (droog gecontroleerd)

achterlichten/kentekenplaatverlichting

achteruitrijlamp

96% minder kans op een lekke band.

genieten van de vakantie.

koelkast (12/230 V/gas)

afvoer kachel

drukregelaar (jaartal)

gasstel

afpersen gasleiding

gasflessen (jaartal)

kachel

gasslang (jaartal)

Ride on

Holiday Sport controleert de
volgende punten:

GROEP 4

GROEP 5

€ 1870,- montage op eco-wijze

Koelvermogen 2700 watt. Incl. optie bijverwarming.

Globale Vochtopmeting (momentopname)

vloer

achterzijde

voorzijde

rechterzijwand

linkerzijwand

Bankairco Dometic Freshwell 3000

Gas

GROEP 6

dakdoorvoeren

dak

Diversen (tegen meerprijs)

wielen balanceren

watervoorziening (met water gecontroleerd)

cassettetoilet

boiler gas/230 V

mover controle

GROEP 7

Banden (spanning, leeftijd, profieldiepte, draagvermogen)

links voor

rechts voor

links achter

rechts achter

reserveband

INSPIRATIE VOOR JOUW VRIJE TIJD EN VAKANTIE
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WERKPLAATS
THEMA
Thule Superb short

Accu’s

Enduro EM 303+ halfautomaat

voor e-bikes, max. 60 kg.

Capaciteit: 30AhRangeertijd: 90 minuten

Gewicht mover: 37 kg. 5 jaar garantie.

Gewicht: 9.6 kg.

Gewicht: 6,5 kg. Garantie: 5 jaar.

Compleet gemonteerd incl. standaard accu.

Fietsendrager geschikt

Emergoplus PowerXtreme X30 € 495,-

Mover geschikt voor caravans tot 1800 kg.

Tegen meerpijs € 195 lichtgewicht Lithium

2 afstandshouders.
Prijs excl. montage.

€ 249,-

Enduro LI220

€ 369,-

accu Enduro LI220.

Capaciteit: 20Ah

€ 1295,-

Rangeertijd: 30 minuten
Gewicht: 4,3 kg. Garantie: 2 jaar.

Travel vision R7-Flat
Volautomatische vlakschotel,
51 cm. Uitneembare
antidiefstal
bedieningsmodule.

€ 1495,-

Optima Yellow top

€ 295,-

Capaciteit: 55Ah
Gewicht: 19 kg. Garantie: 5 jaar.

R
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JOU
Enduro EM 505 volautomaat
Mover geschikt voor caravans tot 2000

Thule caravan Light

kg. Gewicht: 33 kg. 5 jaar garantie.
Afstandsbediening met mini-USB oplader

Fietsendrager,

en waterpasdisplay. Compleet

max. 40 kg.

gemonteerd incl. standaard accu.

Gewicht: 4.7 kg.

Tegen meerpijs € 195 lichtgewicht

Prijs excl. montage.

Lithium accu Enduro LI220.

€ 119,-

n ie u w

€ 1795,-

INSPIRATIE VOOR JOUW VRIJE TIJD EN VAKANTIE
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HUUR EEN CARAVAN
Indeling 1 Hobby 390 SF Ontour
Huurprijs per week: € 465,-

Indeling 2 Hobby 490 KMF De Luxe
Huurprijs per week: € 495,-

Als u eens wilt uitproberen hoe vrij je kunt zijn wanneer u gaat kamperen met een caravan, biedt Holiday Sport u de mogelijkheid om een caravan
te huren. De caravans zijn voorzien van alle gemakken en u bent bij voorbaat al bijna verzekerd van een heerlijke onbezorgde en luxe kampeer
vakantie Zo zijn de huurcaravans standaard uitgerust met koelkast, cassettetoilet, verlichting, gasstel, combihorren, stabilisator, volle gasflessen,
elektrakabel en verloopsnoer, disselslot en reservewiel. Kijk voor meer informatie op: holidaysport.nl/caravans/verhuur

Vrijheid ervaren? Huur een caravan!
Uw caravan winterklaar maken

Bekijk de video op: holidaysport.nl/winterklaar

Bovag onderhoudsbeurt bij Holiday Sport

Bekijk de video op: holidaysport.nl/bovagbeurt

Schadeherstel bij Holiday Sport

Bekijk de video op: holidaysport.nl/schadeherstel

INSPIRATIE VOOR JOUW VRIJE TIJD EN VAKANTIE
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HOLIDAY SPORT LOCHEM

THEMA

PROFITEER
VAN ONZE
HOLIDAY SPORT

VIPS

28%

AANBIEDINGEN

42%

KORTING

KORTING
TRISTAR WOKPAN

BO CAMP
ORGANIZER
Normaal € 12,95.
Met klantenkaart:

Normaal € 35,95 Met klantenkaart:

€ 25,95

Zie ook onze wekelijkse
aanbiedingen op
www.holidaysport.nl

€ 7,50
BO CAMP
LIGBED

47%

Normaal € 51,95
Met klantenkaart:

€ 29,90

KORTING

42%

KORTING

CAMPINGAZ
BASECAMP

60%

KORTING

Normaal € 49,95
Met klantenkaart:

€ 27,50

CAMPINGAZ
KOELTAS 20 L
Normaal € 16,95
Met klantenkaart:

€ 9,95

UNIVERSELE
ZIJWAND*

Normaal € 99,95
Met klantenkaart:

42%

€ 39,95

* Exclusief optionele spanstok

KORTING
INSPIRATIE VOOR JOUW VRIJE TIJD EN VAKANTIE
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THEMA

Holiday Sport

CARAVANS KAMPEREN WANDELEN

Caravans
Kamperen
Wandelen
Reizen
Werkplaats
Caravan design studio

Iedereen een leuke
actieve vakantie
in de natuur!
Jouw vakantie begint bij ons.

Holiday Sport
Vordenseweg 1
7241 SB Lochem
0573 25 37 95
info@holidaysport.nl
www.holidaysport.nl

