
Persbericht GOBOONY 
 
Droom je al jaren van een roadtrip ? 
Wil je eens met je kinderen op  lang weekend in de Ardennen met een ruime familiemotorhome ? 
Of trek je liever met je vrienden in een originele hippie-bus doorheen Ierland ? 

Dan moet je bij Goboony zijn. Foppe Mijnlieff en Mark de Vos richtten in 2015 de deelsite Goboony op, vernoemd 

naar In the boonies, een Nieuw-Zeelandse uitspraak voor ‘trek eropuit’. Goboony is een enorm 

succes in Nederland, Italië en in de UK en gooit ook hoge ogen in België. 
 
Airbnb maar dan op wielen 

Op het  deelplatform vind je een heel reeks campers te huur, rechtstreeks van de particulier. Met Goboony 

huur je een motorhome van een andere particulier en dat is dus meestal goedkoper. Je betaalt 

wel een borg uiteraard ! Maar wat prijs betreft ben je 25 tot 40 % goedkoper dan bij een 

commercieel verhuurbedrijf. En je bent verzekerd. Daarnaast heeft de site een inspirerende 

blog met leuke bestemmingen en tips voor de mobilehome-liefhebber. 
 
Goboony is de marktleider in Nederland inzake camperdelen. 
Jeroen Ducorney, country manager Goboony België : “Goboony is een win-win-situatie voor iedereen. De 
verhuurder verdient er een aardig cent aan. Voor de huurder is alles betaalbaar zelfs een duurdere mobilhome. 

Momenteel staan er zo een 2000 campers op het  platform. Belgen zijn net als Nederlanders 

vroegboekers. Die denken in de kerstdagen al over de zomervakantie na. Italianen en Britten 

zijn laatboekers.” 
 
 
 
 
GOBOONY heeft gratis info-meeting voor verhuurders. 
 
Je hebt een mobilhome en je wilt die wel verhuren. Maar hoe zorg je ervoor dat alles ordentelijk verloopt en dat 
zowel jij als de huurder tevreden klanten blijven van het deelplatform. 
Jeroen Ducorney, country manager van Goboony België, zal alle tips met je delen over hoe je mobilhome veilig en 
eenvoudig verhuurt via Goboony. 
  

Wanneer? Zaterdag 01-12-2018 — 10:00-12:30 

Waar? Van der Valk Oostkamp  

Kapellestraat 146  

8020 Oostkamp 

 
 

Inschrijven kan via onderstaande link :  https://www.goboony.nl/workshop-camper-verhuren 
 
 
https://www.goboony.be/ 
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