
Yescapa, het toonaangevende platform voor de verhuur van campers en omgebouwde vans in 
Europa, landt in België.

In 2018 zijn de inschrijvingen van vrijetijdsvoertuigen in België met 21,7% toegenomen. De sector 
van de campers en omgebouwde vans breidt elk jaar uit, wat voor Yescapa een opportuniteit 
betekende. Yescapa, het platform voor de verhuur van campers en omgebouwde vans tussen 
particulieren, biedt de eigenaars van vrijetijdsvoertuigen de mogelijkheid om deze te verhuren en zo de 
eigendomskosten te drukken en de gebruikstijd van hun voertuig te verhogen. Tegelijkertijd maakt de 
start-up rond reizen per camper toegankelijker via aantrekkelijke tarieven en een gebruiksvriendelijk 
systeem.

Waarom een platform voor het delen van campers?
De eigenaar van een camper gebruikt zijn voertuig gemiddeld 70 dagen per jaar. De rest van het jaar 
blijft de camper op stal maar kost hij de eigenaar wel nog altijd geld (verzekering, onderhoud enz.). 
Bovendien neemt de vraag naar campers almaar toe bij mensen die er zelf geen hebben maar wel 
graag eentje willen huren tijdens de vakantie of een verlengd weekend. Het platform vond een middel 
om tegemoet te komen aan de behoeften van zowel de eigenaars van de campers als van de reizigers 
door een eenvoudig concept voor te stellen: rondreizen eenvoudiger maken door verhuur tussen 
particulieren, op een volkomen veilige manier dankzij een heleboel diensten.

Hoe werkt het?
Yescapa kijkt de aanbiedingen na en controleert de documenten van elk voertuig, inclusief de 
technische keuring. Het platform helpt de eigenaars om een uitgebreide advertentie op te stellen met 
een kalender waarop staat aangeduid wanneer het voertuig beschikbaar is. Zodra de advertentie online 
staat, kunnen de reizigers de huurtarieven raadplegen en contact opnemen met de eigenaars door een 
aanvraag te versturen. Iedere partij kan vragen stellen en na bevestiging van de reservering sluit 
Yescapa een verzekering af voor de verhuur. Want een van de sleutelelementen van het concept, die 
zorgt voor zekerheid, is een verzekering die speciaal voor de Belgische markt werd ontwikkeld, in 
samenwerking met P&V Verzekeringen. 

De voertuigen zijn immers voor privégebruik het hele jaar verzekerd door de eigenaar, maar de 
waarborgen gelden niet bij verhuur. Daarom werkten Yescapa en P&V samen aan de ontwikkeling van 
een uniek verzekeringsproduct in België dat bij een verhuur tussen particulieren alle risico's van de 
campers en omgebouwde bestelwagens en vans dekt. Deze verzekering dekt de Burgerlijke 
Aansprakelijkheid, de reisbijstand in heel Europa, en de dekking Omnium  Als vertrouwenspersoon kijkt 
Yescapa bij elke verhuur na of de bestuurders voldoen aan deze regels om in aanmerking te komen, 
regelt het de verzekeringsformaliteiten en levert het een verzekeringsattest af op naam van de huurder 
voor de huurdata.

Camperdelen komt naar België
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« Het toegankelijk maken van verzekeringen en diensten aan een zo breed mogelijk publiek is een van 
onze belangrijkste missies als coöperatieve verzekeringsgroep. Dit samen met de actuele trend waarin 
mobiliteit steeds minder gelinkt is aan het bezit van een voertuig maar eerder aan het delen ervan, 
maakt dat we vanuit de P&V Groep meer en meer participeren in initiatieven binnen de deeleconomie. 
Tegelijkertijd zetten we ook steeds meer in op toegankelijke verzekeringsoplossingen voor 
vrijetijdsmobiliteit, zoals een verzekering ‘on demand’ voor motoren.» Véronique D’Haese, Directeur 
B2B partnerships, P&V Groep

Waarom met een camper of omgebouwde van op reis gaan?
Deze manier van reizen wordt steeds populairder, vooral bij gezinnen. Dankzij de camper is het immers 
mogelijk om “met het huis op de rug” te reizen, wat handig is voor verplaatsingen met jonge kinderen, 
maar ook om dichter bij de natuur te leven en om het dagprogramma gemakkelijk aan het weer en de 
inspiratie van het moment aan te passen. De populariteit van rondreizen biedt ook tegenwicht voor het 
massatoerisme: steeds meer consumenten willen hun vakantie anders aanpakken en minder drukke 
plaatsen bezoeken. 'Slow tourism' zit in de lift en is zeer kenmerkend voor het reizen met een camper 
of omgebouwde van. 

De reizigers kunnen kiezen uit een vloot van 6.000 campers en omgebouwde vans, verspreid over heel 
Europa. Zo is het mogelijk om te kiezen voor een voertuig dicht bij huis in België en heel Europa te 
doorkruisen of het vliegtuig te nemen naar het buitenland en rechtstreeks ter plaatse te huren, 
bijvoorbeeld op de Canarische Eilanden, in Corsica of Schotland.

MEER INFO : 

Over Yescapa 
Yescapa is een verhuurplatform tussen particulieren voor campers en bestelwagens, beschikbaar in 6 Europese landen: Frankrijk, Spanje, 
Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Italië en Portugal. Deze dienst combineert gedeelde mobiliteit met rondreisvakanties en gaat prat op waarden van 
delen, vrijheid en veiligheid. De startup, opgericht in 2012 door Benoît Panel en Adrien Pinson, heeft een community van bijna 300.000 gebruikers 
uit 74 verschillende landen met een beschikbare vloot van meer dan 6.800 voertuigen. Yescapa is ook beschikbaar op mobiel, iOS en Android, in 
verschillende talen: Frans, Engels, Spaans, Catalaans, Duits, Italiaans en Portugees. 

Over de P&V Groep 
De P&V Groep is een coöperatieve verzekeringsgroep die actief is in België en aan particulieren, zelfstandigen, bedrijven en instellingen 
verzekeringsoplossingen aanbiedt. Dat gebeurt via verschillende merken en distributiekanalen.  
De producten en diensten van P&V worden verdeeld via een netwerk van exclusieve agenten. 

• VIVIUM biedt zijn verzekeringsoplossingen aan via onafhankelijke makelaars. 
• PNP (Piette & Partners) werkt ook via zelfstandige verzekeringsmakelaars. 
• De Dienst Institutionele Klanten werkt rechtstreeks samen met klanten van de publieke en non-profit sector en biedt oplossingen aan onder 

de merken P&V en VIVIUM. 
• Het aanbod van Actel wordt op de markt gebracht via samenwerkingsverbanden met autofabrikanten. 
• Arces biedt een rechtsbijstandverzekering aan en is actief via alle distributiekanalen van de P&V Groep. 

www.pv.be | www.vivium.be | www.arces.be  
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