
 
  

  

  

  

  

  

  

  

Vrienden voor  

onderweg  

en op de camping   
    
  



De Dethleffs Club Benelux is een vereniging van en voor enthousiaste Dethleffs 

eigenaren. Als bezitter van een Dethleffs caravan of camper bent je van harte 

welkom bij onze vereniging.   

De kampeerders van onze 

club delen graag hun kennis 

en ervaringen met elkaar. Via 

Whatsapp en de website van 

de club worden nieuwtjes 

uitgewisseld op recreatief 

gebied en  tips over techniek 

en onderhoud.   

Van nature is een caravan- of 

camperbezitter een 

individualist die wil gaan en staan waar hij of zij wil.  Maar als vereniging hebben 

we veel te bieden, en als leden onder elkaar kunnen we veel leren van elkaars 

ervaringen.    

   

Wat kun je van ons verwachten?   

Er worden in het voor- en najaar kampeerweekenden georganiseerd; en bij 

voldoende belangstelling ook caravan-/camperreizen binnen Europa.   

Verder bieden we gelegenheid om elkaar te treffen bij bijzondere recreatieve 

activiteiten in het land.   

   

   

Wanneer de Dethleffs fabriek 

daartoe de gelegenheid 

biedt, kun je als clublid (tegen 

betaling) deelnemen aan de 

feestelijke Dethleffs Family 

Treff in Isny.   

Een rondleiding in de moderne Dethleffs fabriek hoort daar natuurlijk ook bij.   



Het streven van de Dethleffs club Benelux is om de kosten zo beperkt mogelijk 

te houden door de kennis en de inzet van de leden te benutten.   

Daarom hebben we jou ook nodig!    

Voor de lidmaatschapskosten hoef je het niet te laten; die zijn €10,00 per 

persoon en €20,00 per jaar per caravan of camper.   

Vrijheid blijheid!   

Kleinschalig  gezellig en actief, dat zijn de kenmerken van de Dethleffs Club  

Benelux. Je bepaalt zelf waar je aan deelneemt tijdens weekenden of een reis.  

Of je mee gaat naar een stadsbezoek of lekker op de camping blijft, is aan jou.   

   

 
   

   

Meer informatie over de Dethleffs Club Benelux; en hoe je lid kunt worden, vind 

je op de website:   

   

   

www.dethleffsclubbenelux.eu  

Of mail naar:  

info@.dethleffsclubbenelux.eu  

  


