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camperplaatsen 
TecforRec is als technische groothandel 
gespecialiseerd in het leveren van alle 
voorkomende elektriciteits-, water- en 
managementvoorzieningen voor campings, 
jachthavens en andere diverse 
recreatietoepassingen. TecforRec heeft een breed 
assortiment aan producten zoals stroom- en 
waterzuilen, vuilwaterpompen, steiger- en wal 
verlichting, toegangscontrole- en management 
systemen, camerabewaking, reddingsmiddelen en 
blusvoorzieningen. 
 
Het concept van de onbemande camperplaatsen, 
die aangesloten zijn aan de service en het netwerk 
van CAMPING-CAR PARK, heeft als doel om 
gemeenten, campings en recreatieparken te 
ontzorgen. CAMPING-CAR PARK is aangesloten aan 
een Europees netwerk waardoor de recreant snel 
en eenvoudig een onbemande camperplaats kan 
vinden en gebruiken. 
 

De voordelen van de onbemande camperplaatsen van het netwerk CAMPING-CAR PARK: 
- Technische assistentie is tot uw dienst, 365 dagen per jaar. 
- Automatisering en autonomie van de camperplaats ontzorgen u, alles wordt 

automatisch beheerd. Geen persoonlijke controle en inspanning nodig. 
- Profiteer van een netwerk en promotie voor uw omgeving en gemeente. 
- Gegarandeerde inkomsten in verband met geautomatiseerde betalingen. 
- Een operationele en meertalige klantenservice is 24/7 beschikbaar voor Europese 

campereigenaren. 
- Campereigenaren kunnen 24/7 online boeken en 365 dagen per jaar verblijven. 
- Campereigenaren hebben ook toegang tot campings van het zusternetwerk CAMPING 

DE MON VILLAGE. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Onbemande camperplaatsen 
 

Het pakket: 
 
De uitrusting van de onbemande camperplaats bestaat uit de volgende producten: 
• Een toegangscontrole beheert de in en uitgang voor alle Europese camperaars, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, 
dankzij een RFID-kaart genaamd PASS'ETAPES.  
 
Als een camperaar een PASS'ÉTAPES bezit, is hij/zij lid van het CAMPING-CAR PARK-netwerk. Voor slechts € 4, is deze 
geldig voor het leven en geeft het de camperaar toegang tot de gebieden en diensten. 
 
• Een geautomatiseerde betaalautomaat wordt gebruikt om de PASS'ETAPES-kaarten te distribueren of opnieuw op 
te laden. 
 
• Grondig bewegwijzeringssysteem: reglement, prijzen, gidsborden… (communicatiepakket). 
 
• Een serviceterminal met toegang tot alle diensten (water, elektriciteit, aftappen). 
 
• Een vuilwaterstortplaats voor het grijze water van een voertuig dat leegloopt  
op de grond, met volledige inachtneming van de omgeving.  
Het is uitgerust met een stijgend systeem en een stankafsluiter. 

 
 

Om de camperplaats compleet te maken bieden wij het volgende aan: 
• Een WiFi-spot-service voor de WiFi-voorziening van het camperterrein. 
 
• Een stroomzuil: 4 stopcontacten 16A 230V inclusief aardlekautomaten toegankelijk voor de camperaars. 
 
• Een schakelkast voor verwerking en aansluiting van al het elektra aangepast aan de apparatuur ter plaatse. 
 
• CCTV-systeem uitgerust met 2 infrarood-HD-camera's en een HD-recorder. De mogelijkheid voor opnames 
afspelen, opnieuw afspelen, opnemen en herstellen voor maximaal 15 dagen. 
 
• Een onderhoudsservice in geval van storingsdienst of probleem waarbij serviceverlening nodig is.                 
 

 

Voordelen voor de camperaar en kampeerder: 
- Toegang 24/7, 365 dagen per jaar; 
- Een meertalige klantenservice (6 gesproken talen) is het hele jaar beschikbaar; 
- Online boeken; 
- Het hele jaar door open voor campers. 
 

Voor vragen, wensen of het aanvragen van een offerte kunt U graag 
contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens, ons 

TecforRec team staat graag voor U klaar. 
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