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Volop Vakantie geVoel!
In onze sfeervolle en avontuurlijke winkel tref je een groot 

assortiment wandel-, kampeer- en reisartikelen aan. 
Een ruime boekenhoek voorziet je van informatie. 

Naast het dealerschap van de caravanmerken: 
Dethleffs, Fendt en Hobby beschikken wij over een mooi 

aanbod BOVAG caravan occasions en een werkplaats voor 
reparatie, schadeherstel en de BOVAG onderhoudsbeurt.

•

O F F I C I E E L  P A R T N E R

Outdoorspecialist.nl is een unieke samenwerking tussen de beste lokale 
outdoorspecialisten en toonaangevende merken in de outdoorbranche. 

BUITEN GEWOON GOED JOUW OUTDOORSPECIALIST

Jippie
In onze wandelwinkel vind je een 
groot assortiment aan artikelen 
die jouw vakantie tot een succes 
maken. Met de juiste schoenen, 
rugzakken en andere wandel- 
accessoires kun je comfortabel en 
uitgerust op reis.

Voorpret
In de ruime boekenhoek staat een 
leestafel die jou omringt met 6.000 
reisboeken en kaarten zodat je de 
reis en vakantie goed kunt voor-
bereiden. In de glampingwinkel 
tref je trendy producten aan waar-
mee je het kamperen nog sfeer-
voller kunt maken.

NameNs het hele team VaN 
holidaysport
Wensen wij iedereen een leuke 
actieve vakantie toe in de natuur! 
Want jouw vakantie begint bij ons.

Cadeaubon 
wissel je bij 

ons in!
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BUILT FOR LIFE

BUITEN GEWOON GOED JOUW OUTDOORSPECIALIST cArAVANs

Holiday Sport
Onze naam
Uw garantie

Gebruikte caravans 
maar toch als nieuw!

Holiday Sport is dealer van drie gerenommeerde top
merken: Dethleffs, Fendt en Hobby. Deze caravans 
staan voor kwaliteit en jarenlang kampeerplezier.  
Begin je vakantie met een goed advies.

dethleffs
Dethleffs, een vriend van de familie, die staat voor in-
novatie en design. Wie een Dethleffs koopt, ontvangt 
een volledig ontwikkelde caravan van zeer goede kwa-
liteit. De fabriek in Isny im Algäu is één van de modern-
ste in Europa met gekwalificeerde medewerkers en een 
doorlopende kwaliteitscontrole, welke verder gaat dan 
de oorspronkelijke productie. Want ook na de verkoop 
kun je alles verwachten wat je van een echte ‘vriend’ 
verwacht.

feNdt
Een Fendt caravan herken je direct. Dynamische lijnen 
die geïnspireerd zijn op klassieke vormen. Er is niet al-
leen aandacht besteed aan het fraaie uiterlijk, maar ook 
aan praktisch gebruik. Een reisgenoot voor 365 dagen.

hobby
Voor dit seizoen zal het aanbod van Hobby uit 56 model-
varianten bestaan. Dit verdeeld over de zeven verschil-
lende series. De nieuwe modellen zullen verrassen met 
talrijke verbeteringen en nieuwe highlights in de vorm 
van uitrusting. Echte vrijheid is er op uitgaan in een 
Hobby caravan en kent geen compromissen.

Ons huis gaat gewoon mee!

Naast de nieuwe caravanmodellen in de showroom 
vind je bij Holiday Sport ook een ruime voorraad ge
bruikte modellen. Deze occasions zijn van uitstekende 
kwaliteit en worden met garantie en zorg afgeleverd.

occassioNs
Holiday Sport is al meer dan dertig jaar jouw adres 
voor een geslaagde vakantie. Wij beschikken over een 
constante voorraad occasions in alle prijsklassen en 
indelingen. Deze worden afgeleverd met een BOVAG 
onderhouds beurt en garantiebewijs. Bekijk onze 
website voor alle occasions. 

Bemiddeling
Je wil je caravan verkopen maar dan zonder al het gedoe?  

Ook dan kun je bij ons terecht. Je kunt je caravan 
occasion bij ons in verkoopbemiddeling geven. Wij 
verzorgen voor jou de verkoop van je caravan. Dat is 
koste loos en heeft voor jou verschillende voordelen!

aaNkoopkeuriNg
Voor de keuring wordt gebruik gemaakt van een spe-
ciaal rapport, zodat de (potentiële) koper kan zien op 
welke punten de caravan is gekeurd en hoe het met de 
technische staat is gesteld.

Bij de aankoopkeuring worden vitale onderdelen van 
een caravan gekeurd, zoals: remmen, banden, schok-
brekers, wielen, verlichting, gas en elektra. Ook vindt 
er een vochtmeting plaats.

Op naar het zonnige zuiden



Samen toosten!
Werkplaats eN serVice
In onze werkplaats kun je terecht voor technisch advies, onderhoud, 
inbouw, reparatie en schadeherstel voor je caravan. Gecertificeerde 
technici werken volgens BOVAG en FOCWA normering aan je voertuig. 
 Tevens kun je bij Holiday Sport terecht voor het herstel van schade aan je 
kampeervoertuig. 

SchadeherStel
Ook al is het maar een kleine beschadiging of een deukje, je wil je kam-
peermiddel natuurlijk graag in nieuwstaat houden. Laat de schade dan na je 
vakantie of het zomerseizoen herstellen, eventueel in combinatie met een 
 BOVAG Onderhoudsbeurt. Wij zorgen ervoor dat je voertuig in topconditie 
de stalling in gaat.

oNderhoud eN reparatie
De BOVAG Onderhoudsbeurt is een begrip in de  kampeerbranche. Wie zijn 
caravan voor een onderhoudsbeurt bij Holiday Sport brengt, weet zeker dat 
hij met een betrouwbaar en veilig kampeermiddel op vakantie gaat. Met de 
onlinewerkplaats planner is de receptie altijd voor je geopend.

Stalling
Je vertrouwde adres op het gebied van caravans, outdoor en kamperen, 
beschikt ook over een buitenstalling voor caravans. Op een afgesloten ge-
deelte van ons terrein kun je je caravan bij ons stallen. Ook kun je stalling 
bij ons combineren met het laten uitvoeren van een BOVAG Onderhouds-
beurt en schade herstel.

BUITEN GEWOON GOED JOUW OUTDOORSPECIALIST wErkplAAts

Goed uitgerust en veilig op weg

Wij gaan met je mee

kAmpErEN

mepal
Functioneel, duurzaam, handig en tijdloos mooi. Mepal heeft 
een lange traditie van zelf producten ontwikkelen en produce
ren. Wij hebben een uitgebreide collectie van Mepal. 

Altijd tijdloos vormgegeven, vrijwel onverwoestbaar en mak-
kelijk mee te nemen. Waar je ook naar toe gaat, ons servies gaat 
graag met je mee.

Tijdens een vakantie wordt veel gevraagd van jouw camping-
meubilair. Stoelen en tafels moeten handig in gebruik zijn, liefst 
lichtgewicht en een klein pakvolume. Is het een 
vereiste dat het 
tafelblad water-
vast en hittebe-
stendig is en dat 
je kampeerstoel 
een ademend rug-
pand heeft, snel-
drogend is na een 
zomerse bui en 
comfortabel zit? 
Holiday Sport heeft vele opties in huis.

Onmisbaar op de camping
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“een SfeerVolle en aVontuurlijke winkel”
In onze sfeervolle winkel vind je alles op het gebied van 
wandelen, reizen en kamperen: schoenen, kleding, rug-
zakken, tropenzorg, reisbenodigdheden en kampeer-
accessoires.

Niet alleen de wandelaar die op zondag zijn wandel-
schoenen aantrekt, maar ook de doorgewinterde  
hiker zal bij Holiday Sport zeker slagen. In de wandel- 
en reiswinkel kun je kiezen uit een groot assortiment 
wandelschoenen voor dames en heren. Met de juiste 
kleding en een goed zittende heuptas of rugzak kun je 
genieten van alles wat je onderweg tegenkomt. 

Ervaren en gepassioneerde medewerkers helpen bij het 
maken van een keuze, zodat iedereen vol vertrouwen 
op pad kan gaan. 

“Gaat je op reis en wil je advies over een bestemming? 
Een complete afdeling reisboeken en landkaarten met 
meer dan 6.000 titels biedt alle informatie die je wenst.”

wandelen iS erg goed Voor de gezondheid! 
Het is goed voor hart en longen, maar ook voor botten 
en spieren. Bovendien heeft het een positief effect op 
jouw gezondheid.

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

heerlijk wandelen Via knooppunten in de 
prachtige achterhoek!
Wandelen is eenvoudig en gezond! Dat kun je dicht bij huis 
doen, op je vakantiebestemming of je wijdt er een gehele 
vakantie aan in de vorm van een meerdaagse trektocht. 
Holiday Sport heeft zo’n 1000 verschillende titels in huis.

Fietsen is populairder dan ooit! Wij hebben dan ook zo’n 
650 verschillende titels op voorraad van onder andere 
Bikeline, Pirola, Benjaminse, Kettler Verlag en nog een 
groot aantal andere uitgevers.

Welkom in de Achterhoek. Misschien wel één van de 
mooiste streken van Nederland. Verken het coulissen-
landschap van de Achterhoek te voet of op de fiets.

camperaarS
Ook voor camperaars hebben we veel gidsen in huis. Ver-
schillende gidsen voor alle landen in  Europa, van bekende 
uitgevers Michelin, Womo en Werner Rau Verlag.

www.moretravelbooks.net

onderhoud wandel Schoenen regelmatig
Wist je dat de levensduur van schoenen tussen de 1200 
en de 2000 kilometer zit?

Wij gaan graag samen met jou het avontuur tegemoet. 
Van een wandeling bij ons in de Achterhoek tot een ver-
re reis: in onze wandel- en reiswinkel vind je alles wat 
je nodig hebt voor het komende wandelavontuur.

BUITEN GEWOON GOED JOUW OUTDOORSPECIALIST BOEkENHOEk

De voorpret begint!

Voorpret 
begint hier!

wANDElEN

Alles voor het wandelavontuur
Wandelen is goed voor je gezondheid!



KLANTEN 
BEOORDELEN 
ONS mET EEN

9,1

INSPIRATIE vOOR JOUW vRIJE TIJD & vAKANTIE
reizen inspireert en vrije tijd ontspant; in een sfeervolle en avontuurlijke omgeving vind je naast 

onze  caravanmerken Hobby, Fendt en Dethleffs een breed aanbod BOVAG occasions.

In de goed geoutilleerde werkplaats kun je terecht voor vakkundig onderhoud, reparatie,  
inbouw en schadeherstel.

Daarnaast adviseren specialisten je in de outdoor winkel bij de keuze van kampeer- en wandelaccessoires. 
Hier kun je, omringt met ruim 6000 reisboeken en kaarten, je reis en vakantie goed voorbereiden.

“LAAT JE INSPIREREN EN vERRASSEN IN LOChEm!”

ARGUmENTEN Om TE KIEzEN vOOR hOLIDAy SPORT:
3 Alles onder één dak: verkoop, bemiddeling, onderhoud en schadeherstel 
3 Onze naam is jouw garantie, klanten beoordelen ons met een 9,1

3 Bovag, Focwa, Achmea en Univé gecertificeerd
3 top merken uit de kampeer en wandelbranche

3 Altijd een persoonlijk en eerlijk advies
3 Gediplomeerde monteurs
3 35 jaar kennis en ervaring


