DE MOTORHOME

Waarom een tweedehands motorhome overwegen?

TWEEDEHANDS MOTORHOME

Waarom kiezen voor een
tweedehands motorhome?
Vroeger had de naam ‘tweedehands’ een ietwat negatieve bijklank terwijl dit
helemaal niet het geval is. Wie de tijd neemt om in het aanbod te snuisteren zal
vaststellen dat er schitterende gebruikte motorhomes te vinden zijn.

H

et zijn motorhomes met een ziel die op zoek
zijn naar een tweede leven. Sommige zijn
amper gebruikt, andere hebben al enkele kilometers op hun teller staan. De redenen dat mensen
hun motorhome verkopen of waarom mensen een
tweedehands motorhome kopen, kunnen heel verschillend zijn. Bij deze een beknopt overzicht.
Het aanbod tweedehands motorhomes?
Drie veel voorkomende situaties:
1. De kinderen zijn het huis uit en de motorhome is
te groot voor de ouders alleen. Ze beslissen om een
ander, compacter voertuig te kopen dat meer op
hun twee is afgestemd.
2. De keuze van het bed speelt vaak een doorslaggevende rol om een andere motorhome te kopen.
Bijvoorbeeld koppels die in het begin een centraal
tweepersoonsbed verkozen willen op termijn een
model met twee gescheiden eenpersoonsbedden.
3. Simpelweg als vernieuwing, de huidige motorhome wordt ingeruild voor een nieuwe versie.

aankoopt, houdt dit altijd een risico in. Wanneer je
problemen ondervindt, is dit volledig voor eigen
rekening.

Een tweedehandsmotorhome kopen?
Bij de aankoop van een gebruikte motorhome kan
de zoektocht iets meer tijd in beslag nemen dan bij
de aankoop van een nieuwe. Bij een nieuwe bepaal
je zelf het model, de bekleding en de eventuele extra
accessoires. Bij een gebruikte motorhome koop je
een motorhome die door de vorige eigenaar is samengesteld. Het moet dus jouw ‘ding’ zijn. Door de
stijgende verkoop van nieuwe motorhomes is er ook
een ruim tweedehandsaanbod waar je droommotorhome zeker tussen zit.
uitgebreid aanbod 2de hands: dicar.be > tweedehands
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Bij de particulier of
professioneel?
Een occasie kopen bij een professionele dealer
houdt altijd een extra garantie in, letterlijk. Wettelijk
moet een dealer één jaar garantie verlenen op een
tweedehands voertuig. Een professionele dealer
zal ook geen voertuig aanbieden dat voor hem niet
in orde is (anders had hij dit niet aangekocht), dus
bovenop de wettelijke garantie krijg je als het ware
ook een vertrouwensgarantie. Wanneer je toch je
droommotorhome bij een particuliere verkoper
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Ref: 04821

- Half-integraal - 06/2008
- 4 Slaappl.
- 166.501 km
- Fiat 100pk
- Fietsdrager

- Zonnepaneel
- Achteruitrijcamera kleur

Een semi-integraal voor vier personen met een Frans bed
achteraan. Wordt geleverd met volledig nazicht, smering,
keuring, waarborg en gratis startpack! € 25.900

Waarom is een tweedehandsmotorhome een goed idee?
1. Budget

2. Ervaring opdoen

3. Koopjes

Tweedehandsmotorhomes
zijn, afhankelijk van de leeftijd
en kilometerstand, heel wat
goedkoper dan een nieuwe
motorhome. Doorgaans zitten
er al heel wat accessoires op die
je bij een nieuwe motorhome
nog moet aankopen zoals bv.:
satelliet, tv, fietsenrek, luifel,
zonnepaneel, oven, enz.

Een piste waarbij je een (goedkopere) tweedehands motorhome aankoopt om er enkele
jaren mee rond te reizen om
uiteindelijk na een paar jaar een
nieuwe motorhome te kopen.
Zo doe je ervaring op, komt
er misschien extra budget vrij,
waardoor de volgende aankoop
een nieuwe motorhome kan
zijn. Een motorhome behoudt
bovendien goed zijn waarde.

Dit kunnen heel recente motorhomes zijn, ex-verhuur
motorhomes, directiewagens …
met meestal weinig kilometers
op de teller en een behoorlijk uitrusting. Snel zijn is de
boodschap want verkocht is
verkocht! Elke tweedehands is
immers uniek.
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MOTORHOME MET AANHANGWAGEN

MÉT GARANTIE !

MÉÉR DAN 120 TWEEDEHANDS MOTORHOMES OP VOORRAAD

WWW.DICAR.BE
DICAR
TWEEDEHANDS
+
✔ OK GECHECKT ✔ 1 JAAR GARANTIE ✔ VOLLEDIG ONDERHOUD

GRATIS STARTPACK

Motorhome met
aanhangwagen
Steeds meer en meer motorhomekampeerders opteren ervoor om een
aanhangwagen mee te trekken. Die gebruiken ze dan voor onder andere fietsen,
motor, scooter, quad, boot of gewoon voor extra opbergruimte.

A
Doe jouw voordeel met een tweedehands motorhome
Je bent op zoek naar de ideale tweedehands
motorhome? Bij Dicar, de belangrijkste motorhomeverdeler in België, vind je naast een ruim
aanbod nieuw, ook het grootste assortiment
(méér dan 120) tweedehands motorhomes.
Maa k u w 1ste k eu z e o p www. di ca r . b e

Op www. dicar.be kan je aan de
hand van je persoonlijke voorkeuren een keuze uit het snel wisselend aanbod maken. Of bezoek

de showroomparking te Geel waar alle motorhomes netjes naast elkaar staan. Je kijkt, kiest
en koopt er aan de beste voorwaarden: getest
op méér dan 50 punten, inclusief volledig
onderhoud en waarborg van 1 jaar. Daar bovenop krijg je het DICAR STARTPACK GRATIS.
En bij afhaling mag je uiteraard rekenen op een
volledige demonstratie van jouw motorhome.
Tot binnenkort.

fhankelijk van het gewicht
van je aanhangwagen en/
of de combinatie van je
motorhome en aanhangwagen, kan een specifiek rijbewijs
vereist zijn. Het aantal kg die je
motorhome mag slepen, kan
je terugvinden op het COC of
gelijkvormigheidsattest van de
motorhome. De meeste motorhomes kunnen tot 2.000 kg
slepen. Uiteraard zijn er enkele
uitzonderingen.

Rijbewijs B+E
Wie zijn rijbewijs B+E behaald
heeft voor 1 mei 2013 heeft
géén beperking tot 3.500 kg
inzake de MTM van de aanhanger. Slechts wie NA 1 mei 2013
het rijbewijs B+E behaald heeft,
dient voor een combinatie van
een trekkend voertuig categorie

B, en een aanhangwagen met
een MTM van méér dan 3.500
kg een rijbewijs C1+E te bezitten. Wat betreft de inschrijving
van de aanhangwagen, dien je
voor een aanhangwagen met
een MTM (maximum toegelaten
massa) van maximaal 750kg
enkel een reproductie van de
nummerplaat van het trekkende
voertuig achteraan te bevestigen. Voor de inschrijving van
een aanhangwagen met een
MTM van meer dan 750 kg,
moet je een eigen nummerplaat
aanvragen.

Rijbewijs C1+E
Een rijbewijs subcategorie C1+E
is vereist voor het besturen van
een samenstel bestaande uit
een trekkend voertuig van de
subcategorie C1 en een aan-

hangwagen waarvan de MTM
groter is dan 750 kg en die aan
2 voorwaarden voldoet:
- De MTM van het samenstel
mag niet meer bedragen dan
12.000 kg.
- De MTM van de aanhangwagen mag de ledige massa
van het trekkend voertuig niet
overschrijden.
Indien niet aan deze 2 voorwaarden is voldaan, is een rijbewijs categorie C+E vereist.

Rijbewijs C+E
Een rijbewijs categorie C+E is
vereist voor alle bestuurders van
een samenstel bestaande uit
een trekkend voertuig van de
categorie C en een aanhangwagen waarvan de MTM groter is
dan 750 kg.

actue el aa n bod
2de ha n d s

MAAK KENNIS MET DE WERELD
VAN DE MOTORHOME

Dicar showroom: Grote Steenweg 2 GEEL • 32.000m2 expo • www. dicar.be
WAAROM 2DE HANDS BIJ DICAR ?
✔ 1 jaar waarborg
✔ Ruim assortiment
✔ Controle op waterdichtheid
✔ Volledig nazicht + onderhoud
✔ Grote serviceplaats/atelier
✔ Ruime voorraad wisselstukken
✔ Volledige demonstratie bij afhaling

MOTORHOME VOORDELEN
✔ Zeer stabiele waardevastheid
✔ € 0 BIV
✔ Max. € 148/jaar wegentaks

+

GRATIS DICAR STARTPACK

op alle 2de hands motorhomes
+
+
+
+
+
+
+

wielkeggen
steunen
aquakem 2l.
electrische kabel 20m.
adapter
technische keuring
campergids
Benimar Mileo 224
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