
 

Camper vakantie populair alternatief voor oud en 
nieuw 
  
ANTWERPEN, 10 DECEMBER 2020. Hoe langer hoe meer snakken mensen 
ernaar om de dagelijkse lockdown-sleur te ontvluchten en er even tussenuit te 
gaan. Dit merkte camperdeelplatform Goboony ook, gezien de laatste weken het 
aantal camperboekingen voor Kerst & Nieuwjaar fors gestegen is. Ondanks de 
lockdown, zal het dankzij de samenwerking tussen Goboony en Camperstops 
Belgium wél mogelijk zijn om corona-proof Nieuwjaar te vieren op verplaatsing. 
Verre reizen staan voorlopig nog niet op de planning, maar ons kleine land heeft 
ook heel wat schoonheid te bieden.  
  
  
De feestdagen doorbrengen op verplaatsing klinkt misschien als iets dat enkel vorig 
jaar denkbaar was, toch kunnen camperreizen dit gemis ook dit eindejaar opvullen. De 
feestdagen doorbrengen op de mooiste locaties die België te bieden heeft, en dat 
helemaal veilig in eigen bubbel. Door de samenwerking met Camperstops kunnen 
camperreizigers kamperen tussen de wijnranken in eigen land. Ook de culinaire 
kampeerders hoeven niet op hun (letterlijk en figuurlijke) honger te blijven zitten, want 
zij kunnen zich laten bedienen van heerlijke maaltijden én vervolgens overnachten op 
de privéparking van de deelnemende restaurants van Camperstops. 
 

 
Korting op aanbod CamperStops Belgium via Goboony 
  
Goboony merkt een verdubbeling aan aantal camperboekingen met oud en nieuw in 
vergelijk met vorig jaar. De meeste boekingen zijn last-minute reservaties, met meer 
dan 50% in de laatste 10 dagen. Jeroen Ducorney, Country manager België: We 
merken dat winterkamperen aan populariteit wint dit jaar, mensen willen zich aan de 
maatregels houden maar willen er ook even tussenuit om de komst van het nieuwe 
jaar op een avontuurlijke manier te vieren. Dankzij dit initiatief kunnen huurders van 
campers nu op een legale manier op vakantie met de camper, gezien het voor 
huurders momenteel nog verboden is om op publieke campings en camperplaatsen te 
staan, in tegenstelling tot de eigenaars ervan. Wie een camper huurt via Goboony, 
krijgt nu ook met korting toegang tot CamperStops Belgium, het platform met meer dan 
600 overnachtingsplaatsen. 
  
Peter Van de Mierop van CamperStops België : “CamperStops Belgium is een erkend 
platform ter promotie van het binnenlands toerisme op het platteland, ter 
ondersteuning van de lokale economie en de korte keten. Eenmaal je lid bent, kan je 
inloggen en contacten leggen met hoevewinkels, kinderboerderijen, wijnboeren, 
maneges, restaurants en gastvrije families. Je mag dan gratis overnachten in een 
perfect veilige en rustige omgeving. De meeste locaties zijn direct gelegen aan fiets- 
en wandelroutes. Wie boekt via Goboony krijgt aanzienlijke korting om zich lid te 
maken van het platform.” 
  
———————————————   Einde bericht——————————————— 



  
Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Jeroen Ducorney: 0487 75 25 98, of jeroend@goboony.com 
Of 
Peter Van de Mierop: 0495 18 37 80, contact@camperstopsbelgium.be 
  
Over Goboony 
Goboony is in 2015 opgestart door fervent camperaars Foppe Mijnlieff en Mark de Vos. 
Het Nederlandse deelplatform brengt campereigenaren samen met reizigers die de 
vrijheid van het reizen met een camper willen ervaren. Campereigenaren kunnen via 
Goboony hun eigen camper verhuren, zodat deze niet het grootste deel van het jaar 
stil hoeft te staan en de kosten van camperbezit terug worden verdiend. Veiligheid en 
het ontzorgen van de gebruikers staan bij Goboony centraal: zo zijn alle campers 
gekeurd, voldoen ze aan de wettelijke eisen en zijn ze verzekerd. Er staan momenteel 
ruim 3.500 campers in de database. Goboony is actief in Nederland, België, Groot-
Brittannië en Italië. 
  
Website voor meer info: www.goboony.be/camper-huren/breng-de-jaarwisseling-door-
in-een-mobilhome 
https://www.goboony.be/camper-huren/breng-de-jaarwisseling-door-in-een-
mobilhome 
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