
Imanse maakt 
iedere gewenste 
gasslang zelf
De charme van kamperen is 
zelfvoorzienend zijn. Of je nu op pad bent 
met camper, caravan of vouwwagen, 
het blijft leuk om zelf je potje te koken, 
buiten je eitje te bakken of binnen warm 
te zitten als de dagen kouder worden. 
Niks mis met een kampvuurtje op zijn 
tijd, maar niemand kan zonder gasslang. 
Er is altijd wel een toestel waar je die 
voor nodig hebt. Helaas zijn gasslangen 
niet allemaal uniform. Een andere 
aansluiting, afwijkende nippels, links 
schroefdraad of een afwijkende lengte. 
We kennen allemaal de frustratie van net 
het verkeerde attribuut te hebben voor 
het juiste toestel. Of weken te moeten 
wachten op een levering. Dat is nu van 
de baan. Want als je Hans Imanse heet, ga 
je een oplossing zoeken. En die hebben 
we gevonden. Wij zijn in het bezit van 
een apparaat waarmee we vanaf nu 
zelf gasslangen kunnen maken, met de 
gewenste lengte en koppeling, voorzien 
van de juiste certificering. En daarmee zijn 
wij een van de weinigen in Nederland die 
deze optie bieden.

Het jaar 2021 ligt bijna achter ons. Wat een 
jaar hebben we achter de rug! Het jaar gestart 
met een totale lockdown, de vaccinaties die op 
gang kwamen, later het loslaten van de COVID-
19 regels en nu het opnieuw aantrekken van 
de teugels. Voorzichtig kon er vakantie gevierd 
worden in binnen- en buitenland. En even later 
weer landen die toch weer op code oranje 
worden gezet. Dit waren ook zeker voor ons 
geen hele fijne tijden. Mensen met afspraken 
die moesten heel begrijpelijk afzeggen 
en momenten dat iedereen tegelijk zijn 
servicebeurten weer wilden laten uitvoeren 
om toch nog weg te kunnen met de caravan. 
Met kunst en vliegwerk is ook afgelopen jaar 
weer alles weer gelukt! 

Net als vorig jaar zien we toch nog veel 
mensen die geen onderhoud hebben laten 
plegen en aangeven dat zij dat in 2022 willen 
laten doen. We zien al aanvragen binnen 
komen voor onderhoud in het nieuwe jaar. 
We zitten altijd al vol in april en mei vanwege 
de 1e golf vakantiegangers en daarna de 
gezinnen die de zomermaanden gaan. Om 
toch iedereen van dienst te kunnen zijn zullen 
we moeten proberen de aanvragen te spreiden 
om teleurstellingen te voorkomen. Daarom 
hebben we weer een speciale vroegboekactie! 
Natuurlijk met een 2022 BOVAG sticker. 

De prijzen zijn incl. BOVAG keuringsrapport, 
remmentest- en wegingsverslag. Dit is exclusief 
meerwerk en onderdelen die wij vervangen.
De enige manier om zeker te zijn van een 
goede remvertraging en een goede afstelling 
tussen links en rechts is d.m.v. een remmentest. 
Bij ons ontvangt u deze dus automatisch en 
gratis bij uw keuring. Bij veel collega BOVAG 
bedrijven betaald u extra voor de remmentest 
of krijgt u geen verslag dit hoort echter 
standaard bij de BOVAG onderhoudsbeurt 
van uw caravan. Dus gaat u prijzen vergelijken 
houdt hier dan rekening mee.

Wij willen u er wel op wijzen dat het stilstaan 
van uw caravan niet bevorderlijk is voor uw 
banden, accu’s en airco’s. Als de banden lang 
op het zelfde stuk blijven staan ontstaan daar 
droogte scheuren maar ook de band kan 
vervormen. Delen die normaliter gesmeerd 
worden door het gebruik van de caravan 
worden nu niet gesmeerd en er ontstaat 
roest waardoor er ook schade kan ontstaan.  
Laat toch als u niet op vakantie gaat de airco 
even draaien om de vloeistoffen te laten 
doorstromen en vergeet accu’s niet om te 
laden. Voor het behoud van uw caravan plan 
uw onderhoud in ook al weet u nog niet of u in 
2022 uw caravan gaat gebruiken.

Natuurlijk kunnen wij indien u dit wenst uw 
caravan ophalen bij de stalling u moet wel 
even zelf overleggen met de stalling om de 
caravan op de gewenste datum buiten te laten 
zetten.
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Lekker slapen met 
Seminautic matrassen
Als u onderweg bent wilt u natuurlijk net zo 
goed en lekker slapen als thuis. Dat kan nu 
met een matras van Seminautic. Seminautic 
levert maatwerk matrassen voor uw caravan, 
camper of vouwwagen. Elk matras is uniek! 
In de showroom in Son en Breugel kunt 
u op basis van uw wensen en behoeften 
proefopstellingen testen, waarna u direct 
een keuze kunt maken. Uw matras is binnen 
1 uur klaar en kunt u het meenemen. Ieder 
matras is opgebouwd met verschillende 
lagen. Het bevat een koudschuimkern. Het 
materiaal en de hardheid zijn afhankelijk van 
uw eigen wensen. De afdeklagen bestaan uit 
traagschuim. Het matras is voorzien van een 
anti-allergeen matrashoes. Onderop wordt 
een anti-sliplaag gecreëerd zodat het goed 
blijft liggen en langer mee gaat. Op ieder 
matras wordt een omruilgarantie aangeboden 
van 180 dagen. Merkt u binnen deze tijd dat 
het matras toch niet helemaal prettig ligt? 
Seminautic past het matras aan en zorgen dat 
je nooit een nacht zonder matras zit.

Bereikbaarheid Imanse - petitie N196
Imanse aanhangers & Caravans is momenteel 
slecht bereikbaar door de aangepaste 
verkeerssituatie in Aalsmeer. Er is een ‘knip’ 
aangelegd in de voorheen doorgaande 
weg, de N196, aan de voorkant van ons 
pand. Het doel van de gemeente is om 
niet-bestemmingsverkeer te ontmoedigen 
Aalsmeer te gebruiken als doorgaande route. 
Het afsluiten van de autoverkeersweg tussen 
Mensinglaan en Zwarteweg is als bewust 
obstakel gecreëerd. Het verkeer wordt nu 
bij de kruising Mensinglaan geleid over de 
Witteweg, voorheen een ventweg langs een 
bedrijventerrein en nu omgeturnd tot een 
fietsstraat waar autoverkeer te gast is. Helaas 
staan de borden dat de auto te gast is niet 
meteen zichtbaar, maar gaat u gerust het 
fietspad om ons te bereiken. Voordeel is nu 
wel dat u aan beide zijde de Witteweg kan 
verlaten.

Wij zijn dan ook een petitie gestart om 
de knip uit de N196 te halen en een 
doorgaande weg te creëren langs de 
brandweerkazerne die aansluit op de 
rotonde Zwarteweg. De belangrijkste 
redenen zijn de verkeersveiligheid bij het 
bedrijf & omliggende woongebieden en een 
betere bereikbaarheid voor bedrijven aan de 
Witteweg. 

Help ons bedrijf door de petitie te tekenen 
via: n196.petities.nl, u kunt aangeven online 
anoniem te willen blijven. Vergeet niet uw 
ondertekening te bevestigen via de email, 
anders is uw ondertekening helaas niet 
geldig.  Heeft u de nieuwe situatie nog niet 
ondervonden en u wilt ons toch steunen 
dan heel graag. Lukt het u niet om ons te 
bereiken bel ons en wij navigeren u naar ons 
toe dat doen wij graag..

Bereikbaarheid Imanse - petitie N196

Lithium Accu
Lithium accu’s worden steeds vaker 
gevonden. Ze hebben dan ook veel 
voordelen ten opzichte van de oude lood 
accu’s. De Lithium accu’s zijn ten eerste veel 
lichter, hebben een grotere capaciteit en 
de levensduur is veel langer. PowerXtreme 
lanceert een nieuw type lithium boordaccu 
speciaal voor campers en boten: de 
PowerXtreme X210. Dit nieuwe model is 
bijzonder vanwege zijn design. Hij is laag en 
compact (330x230x170mm), daardoor is hij 
bijvoorbeeld te monteren onder een zitting. 
Ook kan hij op diverse zijden gemonteerd 
worden. 
Enkele specificaties:
•  Capaciteit: 210 Ah 
•  Continue stroom: 250 A 
•  Piekstroom: 500A 
•  Communicatie via bluetooth met de 

PowerXtreme app, CAN-BUS en I2C
•  Beveiligd tegen overstroom, over- en 

onderspanning, kortsluiting & temperatuur

De PowerXtreme X210 zal leverbaar zijn vanaf 
eind januari 2022. Wilt u meer informatie of 
1 bestellen? Kom langs in onze showroom of 
neem gerust contact met ons op.

Herkent u het probleem dat de kabel van 
de stroomvoorziening van uw caravan in 
de knoop zit als u het pakt? Een vieze kabel 
aan het eind van de vakantie doordat het 
op de grond heeft gelegen? Vanaf heden 
beide geen enkel probleem meer. Maak 
kennis met de ROLL-UP-CABLE! De ROLL-UP-
CABLE is een automatisch oprolsysteem voor 
de stroomvoorziening van uw camper of 
caravan inclusief borsteltechniek. 

Het enige wat u nodig heeft is een leeg 
kastje waar de inbouwdoos ingebouwd 
kan worden. De kabelhaspel bevindt zich 
in een zijwand van uw caravan of camper 
waardoor u de kabel snel en makkelijk 
bij de hand hebt. Je krijgt de beschikking 
over 20 meter stroomkabel, welke je met 

gemak naar buiten trekt en zich automatisch 
oprolt in de inbouwdoos. De ingebouwde 
borsteltechniek maakt de kabel tijdens het 
oprollen schoon. 

De haspel is leverbaar in 4 kleuren zodat 
u kunt kiezen welke het beste past bij uw 
caravan en/of camper. 

Roll-Up-Cable



Waarom zou je niet doen waar je goed in 
bent? En dit samen uitvoeren? Aart Kok is 
het aangewezen adres voor advies over 
een vouwwagen, de aanschaf en alles wat 
daar nog bij hoort. Aart Kok  ontwerpt 
vouwwagens en maakt ze klaar voor 
aflevering. Door de groeiende populariteit 
van kamperen in het algemeen en de 
vouwwagen in het bijzonder, is echter het 
onderhoud in het gedrang gekomen. En laat 
dit nu net de specialiteit zijn van Imanse. 

Wij fungeren inmiddels als servicepunt voor 
de vestiging Heemstede van Aart Kok. Op 
onze locatie in Aalsmeer beschikken we 
over 6 bruggen en 3 remmentestbanken 
en een grote voorraad aan onderdelen. Al 
onze monteurs zijn voorzien van het BOVAG 
keurmeester diploma.

Aart Kok en Hans Imanse zijn in overleg 
gegaan, hebben hun wensen aan elkaar 
kenbaar gemaakt en in kaart gebracht waar 
hun specialiteiten liggen. Met als conclusie 
dat samenwerking een hele goede optie 
is. Een team van Aart Kok is kennis komen 
maken bij Imanse en na een rondleiding 
door ons bedrijf zijn de laatste punten op de 
i de gezet. Aart Kok kan vanaf nu zijn klanten 
doorverwijzen naar Imanse. 

Een extra pluspunt is, dat het onderhoud 
bij Imanse geen gevolgen heeft voor 
de garantie op het product van Aart 

Kok vouwwagens. Die garantie blijft 
gewaarborgd voor de klant. Binnenkort gaan 
Hans en Petra Imanse bij de Firma Aart Kok 
kijken en laten wij ons informeren over alle 
producten uit hun assortiment. Verder is de 
afspraak gemaakt dat ook bij schades de 
originele onderdelen door Aart Kok aan ons 
geleverd worden.

Als Imanse kunnen wij u goed adviseren 
over het monteren van fietsendragers, 
movers of welke andere accessoires u op 
de vouwwagen gemonteerd wilt hebben. 
Mocht u tijdens de vakantie toch wat schade 
oplopen dan kunnen wij deze ook voor u 
afhandelen met de verzekering en met de 
schade expert. Vanzelfsprekend kunnen we 
de reparatie ook uitvoeren. 

Omdat er al wat vertraging in onderhoud 
was opgelopen bij Aart Kok hebben we 
al plaatsen in onze agenda gereserveerd 
zodat wij, u vrij snel kunnen helpen aan 
een afspraak. Heeft u de afgelopen tijd uw 
onderhoud uitgesteld of niet tevreden waar 
u nu het onderhoud laat uitvoeren? U bent 
natuurlijk ook meer dan welkom.

Nieuwsgierig geworden? Kom dan gerust 
lang of bel voor een afspraak. We kijken 
uit om deze samenwerking tot een hele 
plezierige beleving te laten worden voor alle 
betrokkenen.

Samenwerking Imanse Aanhangwagens  
& Caravans en Aart Kok Adventure
Waarom zou je niet doen waar je goed in bent? En dit samen uitvoeren? Aart Kok is  
het aangewezen adres voor advies over een vouwwagen, de aanschaf en alles wat  
daar nog bij hoort. 

Movers, verwarming 
en fietsendragers op 
vouwwagens
Het kamperen met uw luxe vouwwagen 
kunt u nog comfortabeler maken. Laat 
nu een mover onder uw vouwwagen te 
zetten. Dit maakt het nog makkelijker voor 
u om hem op plek te zetten, ongeacht 
de ondergrond. Er zijn 3 verschillende 
modellen beschikbaar die onder de 
Combi-Camp of Aart Kok passen. Natuurlijk 
adviseren wij u graag welke het beste bij 
past.

Er lekker op uit met de fiets als u aan het 
kamperen bent. Veel kampeerders houden 
ervan. Niets is zo ontspannend als op de 
fiets de omgeving te ontdekken. Er zijn 
mogelijkheden om de eigen fietsen mee 
te wanneer u met de vouwwagen op 
vakantie gaat. U kunt de fietsen vervoeren 
door een fietsendrager te laten plaatsen op 
de dissel. Het is stabiel tijdens het rijden en 
de fietsen hoeven niet zo hoog opgetild 
te worden om op de drager geplaatst te 
worden. En het handigste is nog wel dat u 
de tent kunt uitklappen zonder dat je de 
fietsen eerst van de wagen af moet halen! 

Gaat u geregeld in het voor- en of najaar 
met uw vouwwagen erop uit dan is er een 
mogelijkheid om een verwarming achteraf 
in te bouwen. Dit gebeurt in de grote tent 
bak hier komt een ringverwarming in te 
liggen die uw vouwwagen zeer goed kan 
verwarmen. Ook hier kunnen wij u alles 
over vertellen.

Uiteraard kunnen wij ook movers plaatsen 
op uw caravan ook hier hebben wij een 
6-tal merken welke uitermate geschikt 
zijn. Deze lopen van handmatig tot 
volautomatisch.



Laat uw caravan niet 
te lang stilstaan

Ben je al langere tijd niet op vakantie 
geweest met de caravan? Dan wordt het 
tijd om hem een keer achter de auto te 
hangen en een rondje mee te gaan rijden. 
Dit is van belang voor het behoud van de 
caravan. 

Als je lange tijd niet weg gaat heeft 
dit invloed op bepaalde systemen. De 
remmen en de banden hebben er erg 
onder te lijden. De remmen kunnen 
roesten, met als gevolg dat de remwerking 
achteruit gaat. Dit kan gevaar opleveren 
voor jezelf en mede weggebruikers. Let 
dus goed op aan het begin van de ronde. 
Door weer te gaan rijden en remmen 
wordt de roest er weer af geslepen.
Ook zijn ‘vierkante banden’ niet handig. 
Door het lange stilstaan kan dit echter 
wel gebeuren. Door het gewicht van de 
caravan kan de band vervormen. Zorg dus 
dat de banden regelmatig draaien en de 
simpelste manier is om regelmatig een 
rondje te rijden. 

Vergeet ook de airco en de accu niet. 
Zet af en toe de airco aan om te zorgen 
dat de vloeistoffen in beweging komen. 
Stilstaande vloeistoffen brengen namelijk 
een hoop schade. 

Tevens moet de accu opgeladen worden. 
Als deze te lang niet geladen wordt heeft 
dit invloed op de levensduur. Het is zelfs 
mogelijk dat hij het niet meer doet als hij 
een te diepe ontlading heeft gehad. 

Campers zijn de laatste jaren ontzettend 
populair geworden. De groei is onder 
andere te danken aan de situatie waarin 
wij momenteel leven. Met je eigen rijdende 
vakantiewoning op pad is natuurlijk een 
relatief veilige manier van overnachten. 
Je bent van niets en niemand afhankelijk. 
Ook niet als je onverhoopt terug moet door 
omstandigheden. Je pakt de boel in en 
rijden maar!

Om het verblijf in je camper veilig te houden 
is het van belang dat u naast de verplichte 
APK keuring ook BOVAG-onderhoud uit 
laat voeren. Bij de APK wordt immers de 
opbouw van de camper, het leefgedeelte, 
niet gecontroleerd. Bij de BOVAG-
onderhoudsbeurt wordt dit juist wel gedaan! 
Op ruim 30 punten wordt uw camper 
gecontroleerd. 
De camperonderhoudsbeurt bestaat uit o.a.:

•  Controle van de opbouw: bodem, 
waterkranen, schoon en vuilwatersysteem 
en cassettetoilet. 

•  Controle van de elektra: netaansluitingen, 
aarding, zekeringen, binnenverlichting en 
accu.

•  Controle van de gasinstallatie: afpersen van 
de gasleidingen, checken drukregelaar en 
kachel reinigen. Ontsteking en roosters van 
kachel en koelkast. Gaspit reiniging

•  Vochtmeting.
Onze speciaal opgeleide camper- en 
caravansmonteurs zullen alles smeren en 
afstellen. Naast onderhoudsbeurten kunt 
u ook bij ons terecht voor het inbouwen 
van tv’s, het plaatsen van digitale schotels, 
opbouw van airco, luifels, het plaatsen van 
zonnepanelen en de toelatingskeuring.

Onderhoud camper

Het stelen van nummerplaten en het 
daarna inzetten voor andere doeleinden 
en door anderen is iets wat iedere 
caravaneigenaar wil voorkomen. Helaas 
komt dit regelmatig voor! Het is daarom van 
belang dat uw kentekenplaat goed vast zit 
op uw caravan. Imanse beschikt over een 
eigen kentekenplaathouder waarmee uw 
kentekenplaat zeer stevig wordt bevestigd. 

Tevens hebben wij Imanse naamstickers die 
geplaatst kunnen worden op uw caravan. 
De sticker is niet opzichtig aanwezig. Hij is 
namelijk doorzichtig en ongeveer 8x4cm. 
Wij hopen dat we beide producten op uw 
caravan mogen plaatsen. Indien u hier 
toestemming voor geeft kunnen wij een 
extra korting geven op uw onderhoudsbeurt 
van €10.

Korting op uw caravanonderhoud



Het is fijn om met een schone caravan op 
pad te gaan. Je bent immer trots op je 
mooie wagen en wilt dit aan iedereen laten 
zien. Maak dan nu kennis met de speciale 
schoonmaakmiddelen voor uw caravan. Zo 
hebben wij speciale zwarte strepenreiniger 
en shampoo die de lak van uw caravan 
niet beschadigen. Daarnaast kunt u ook 
gebruik maken van waterleidingreiniger en 
velgenreiniger. Kom gerust langs in onze 
showroom, we hebben verschillende merken 
in ons assortiment!

Wettelijke eisen 
Camper
Om een voertuig te laten registreren 
als camper moet voldaan worden aan 
een aantal inrichtingseisen. De RDW 
controleert deze tijdens een keuring. 
Als hij voldoet aan de aanvullende eisen 
van de Belastingdienst komt hij ook in 
aanmerking voor een speciaal tarief van 
de Motorrijtuigenbelasting. 

De inrichtingseisen zijn als volgt;
• Er moeten zitplaatsen en een tafel 
aanwezig zijn. De tafel mag weg te halen 
zijn.
•   Er moet een bed aanwezig zijn. Deze 

mag te maken zijn met behulp van de 
zitplaatsen.

•   Er moet een kookgelegenheid zijn die 
vast zit aan het interieur.

•   Mogelijkheden om spullen op te bergen
•   Deze voorzieningen moeten vast in de 

woonafdeling zijn bevestigd.

Een schone caravan

Het is altijd zoeken hoe je al je spullen kan 
opbergen in de kastjes van je caravan en 
camper. Zeker pannen nemen altijd onwijs 
veel ruimte in. Ze zijn groot en zijn rond. Niet 
de meest makkelijke producten om in kastjes 
op te bergen. Zie je het al voor je hoe fijn 
het zou zijn als pannen bijna geen ruimte in 
nemen?  

De pannen van ViaMondo zijn 
hiervoor ideaal! Deze zijn 
namelijk opvouwbaar. Ze 

hebben een RVS bodem en fijne siliconen 
handvatten. Geschikt om te gebruiken op 
gas- en elektrische kookplaten. De pannen 
zijn warmte en vaatwasserbestendig. En ook 
niet geheel onbelangrijk: ze zijn BPA-free. 
De pannen zijn leverbaar in verschillende 
maten. 

VouwpannenStikstof
Het is belangrijk dat de bandenspanning 
van uw caravan regelmatig wordt 
gecontroleerd. Doe dit zeker net voor 
u op vakantie gaat, maar laat dit ook 
tussendoor in het jaar een aantal keer 
checken. Onze monteur Patrick geeft 
aan dat hij veel banden tegen komt met 
een te lage bandenspanning. Te lage 
bandenspanning kan nare gevolgen 
hebben.  

Imanse beschikt over een stikstof 
apparaat, om uw banden te vullen 
met stikstof i.p.v. perslucht. Het heeft 
een aantal voordelen: de kans op een 
klapband is minimaal, de banden blijven 
langer op spanning en er wordt minder 
brandstof verbruikt. Dit is naast een 
financieel voordeel ook beter voor het 
milieu. Uw banden blijven ook in een 
optimale conditie, stikstof bevat géén 
vocht. Het risico op roestende velgen 
neemt sterk af en ook het ventiel en 
de velgrand blijven intact. Indien wij 
uw banden aan uw caravan vervangen 
vullen wij deze standaard met stikstof.



Titanium Xtreme 
mover
De caravan op zijn plek zetten zonder 
lichamelijke inspanning is het perfecte 
begin van de vakantie. Ook onder 
zware omstandigheden is het fijn als dit 
allemaal mogelijk is. De Titanium Xtreme 
is een lichtgewicht mover die beschikt 
over sterke en efficiënte motoren. Het 
energieverbruik van de motoren is relatief 
laag, waardoor het weinig accuvermogen 
gebruikt. Het hart van deze mover 
beschikt over een Titanium Xtreme 
Lithium accu Afhankelijk van welk type 
accu kunt u tot 90 minuten manoeuvreren. 
De Titanium Xtreme is geschikt voor 
caravans met een gewicht tot 2250 kg. 
Het monteren van een mover is vakwerk. 
Een goede montage zorgt voor optimale 
werking en maximale levensduur. Het is 
afhankelijk van het chassis wat onder de 
caravan zit waar de mover gemonteerd 
kan worden.

Natuurlijk kunt u ook nog terecht voor de 
vertrouwde, Reich, Enduro, Alko, Q-mover 
en Truma. Wij kunnen u alles vertellen over 
welke mover het beste bij uw wensen en 
budget past.

Witteweg 5
1431 GZ Aalsmeer
Telefoon  0297 - 26 64 84
 technocenter@imanse.nl
www.imanse.nl

Imanse staat voor u klaar.
Voor meer informatie kunt u bellen met 0297 - 26 64 84 of kijkt u eens op  
onze website www.imanse.nl of bezoek onze showroom.

Wilt u deze nieuwsbrief liever digitaal ontvangen, stuur dan een mailtje  
naar technocenter@imanse.nl.

Het gasalarm
Veilig leven en slapen in uw caravan 
of camper kunt met het gasalarm. 
Het 3Gas alarm geeft een licht- en 
geluidsignaal indien het slaapgassen, 
koolmonoxide en/of LPG signaleert. De 
sensor is uiterst gevoelig en reageert 
op de kleinste gasconcentratie zodat de 
gassen geen tijd hebben om nadelige 
invloed uit te oefenen. 

Vroege Vogel Actie 2022
Camperonderhoud
Natuurlijk hebben wij ook voor de 
campereigenaren een Vroege Vogel Actie.  
De Vroege Vogel Actie loopt t/m 30 april 
2022. De service moet uitgevoerd voor deze 
datum om in aanmerking te komen voor het 
actietarief. Maak dus tijdig je afspraak!

t/m 30 april 2022 € 122,50
vanaf 1 mei 2022  € 145,00 


