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Het camper en caravan deelplatform

Het deelplatform voor
campers en caravans
Missie
De meer dan 16 miljoen campers en caravans
wereldwijd staan zo´n 48 weken per jaar stil. Camptoo's
missie is om deze stilstand aan te pakken en zo een
wereld van overvloed te creëren. Camptoo's missie is
geslaagd zodra het delen van campers en caravans net
zo vanzelfsprekend is geworden als het delen van een
flesje wijn. Als eigenaar krijg je de beschikking over de
benodigde verzekering, contracten, betalingssysteem,
marketingkracht en professionele gebruikerscontroles
om je camper of caravan veilig en eenvoudig te
verhuren. Voor huurders betekent dit dat je kan kiezen
uit een grote selectie van unieke campers en caravans,
die je kan gebruiken op het moment dat jij het wil, voor
de periode die jij wil.

Doel
Camptoo heeft als doel om het gebruik van 2% van alle
campers en caravans in Europa te verdubbelen voor
2020. Zo creëren eigenaren samen met Camptoo 20
miljoen meer vakantiedagen met campers en caravans,
20%-40% goedkoper dan via traditionele camper en
caravan verhuur.

Hoe het werkt
Huurders
Via Camptoo's boekingssysteem heb je een
keuze uit een divers aanbod van ruim 100
campers en caravans. Camptoo zorgt voor de
verzekering, betaling en contracten, zodat je
veilig op weg kan. Doe een aanvraag voor de
camper of caravan die bij je past en zodra de
verhuurder akkoord is, kun je betalen om de
boeking definitief te maken.

Verhuurders

Hoe het werkt

Als verhuurder hoef je alleen maar "ja" te
zeggen tegen de huurder waar jij vertrouwen
in hebt. Het maken van een advertentie voor je
camper of caravan is gratis, is binnen enkele
minuten gedaan en je zit nergens aan vast.

Camptoo service
voor huurders
✓

Keuze uit een uniek en breed aanbod van campers en
caravans

✓

Uitgebreide zoekfilter

✓

Compleet verzekerd met een WA dekking tot €2,5
miljoen

✓

Campers en caravans zijn goed onderhouden

✓

Pechhulp en 24/7 helplijn

✓

Betaling via beveiligd checkout systeem

✓

Ontmoeten van kampeerfanataten net zoals jij

Camptoo service
voor verhuurders
✓

Verdiensten tot zo’n €10.000,- per jaar voor campereigenaren en €3.000,- per jaar voor caravaneigenaren

✓

Plaatsen van een advertentie is gratis

✓

Verzekering voor verhuur van campers en caravans direct
via Camptoo

✓

Hoogwaardige profielen van huurders, met reviews en
controle van de huurder op geldigheid rijbewijs, echtheid
rijbewijs en kredietwaardigheid

✓

Commissiebedrag naar Camptoo van €5,- tot €17,- per dag

✓

Directe betaling op de dag na de start van de boeking via
onze betalingsprovider

✓

24/7 help service

✓

Ontmoeten van kampeerfanaten net zoals jij die geloven in
een betere wereld

Interessante weetjes over
de kampeermarkt
✓

Traditionele camper en caravan verhuurmarkt bedraagt € 40-80 miljoen in NL en € 500 miljoen - € 1 miljard
wereldwijd

✓

Percentage dat op dit moment verhuur is 1%; dat betekent dat 99% van de geregistreerde campers en caravans in
particulier bezit zijn

✓

Gebruik particuliere campers en caravans is minder dan 4 weken per jaar, terwijl verhuurcampers en caravans
gemiddeld 15 weken per jaar worden gebruikt

✓

Als de andere 99% ook 15 weken per jaar beschikbaar zouden zijn, betekent dit 41.6 miljoen extra dagen voor
camper- en caravangebruik, of 3 miljoen extra kampeervakanties in NL alleen al

✓

Camper of caravan huren via Camptoo is 20% - 40% goedkoper dan traditionele verhuur

✓

3,4 miljoen Nederlanders gaan jaarlijks kamperen

✓

540.000 geregistreerde campers en caravans in Nederland

Bas
“Rijdt als een zonnetje en ziet d’r
uit als nieuw. Alles wat je nodig
hebt zit er in, werkt uitstekend en
wordt goed uitgelegd; een heerlijke
camper en een zeer vriendelijke
verhuurster.”

Lenie & Hans
“Wat hebben wij genoten van ons
lange weekend in jullie camper.
Afgelopen vrijdag werden wij zeer
gastvrij onthaald met een lekkere
kop koffie met koek. Weijanda
nam alle tijd om ons rustig uit te
leggen hoe alles werkt want wij
hadden nog nooit echt gekampeerd
laat staan in een camper gereden...
Zeker een aanrader voor een
volgende keer!”

Koen
“Tom is de ideale huurder;
vriendelijk, betrouwbaar en de
camper kwam brandschoon terug! ”

Meer weten?
Bezoek
www.camptoo.nl
www.facebook.com/camptooNL
plus.google.com/+CamptooNL
www.twitter.com/camptooNL

Of contacteer ons direct:
martijn@camptoo.nl
085 273 74 52

