
 CHECKLIST
KAMPEREN

Een goede voorbereiding is de helft van je vakantie, wandeling of sportactiviteit, 
de details bepalen het geheel. Als je iets essentieels vergeten bent, kan dat

 nadelige gevolgen hebben voor je vakantie, reis of activiteit. 

Print deze checklist uit, zo is de kans op een comfortabele kampeervakantie het grootst.

Voor al uw aankopen of persoonlijk advies op het gebied van kamperen kunt u bij 
ons in de winkel in Helmond terecht. Ook kunt u uw producten bestellen op onze 

online winkel: www.adventurestore.nl

Persoonlijk:

Schoenen
Sokken
Truien
Windjack
Handdoeken
Zonnebril

 

After-Sun
Bodylotion
Pincet
Shampoo
Tandpasta
Zakdoeken

Sportkleding
Zwemkleding
Slippers
Onderkleding
Speelkaarten
Pet

Aftershave
Haargel
Make-up
Scheermesjes
Spiegel
Toiletpapier

Reisapotheek:

Anti-insectenmiddel
Pijnstillers
Verbanddoos
Medicijnen
Tekentang
Jodium

 Tent:                    

Gronddeken
Haringtrekker
Stormlijnen
Tentstokken
Grondzeil
Tenthamer

Elektronica:

Pleisters 
Thermometer
Tampons
Condooms
Norit
Maandverband

Slapen:

Dekbedden
Handpomp
Kussens
Hoeslakens
Luchtbedden
Klamboe

Verzorging & uiterlijk:



Kastanjehoutstraat 3, Helmond   www.adventurestore.nl   info@ adventurestore.nl

•  Altijd 10% met  klantenkaartspaarsysteem
•  Gratis parkeren voor de deur
•  Persoonlijke en deskundige  

 bediening
•  Vertrouwd adres sinds 1947

Kijk ook eens op onze 
website en webshop 

www.adventurestore.nl
bestellen kan 24/7

TIPS & TRENDS
1. Arriveer vroeg, zodat je je kampeerplek voor dat het donker wordt gereed kan maken!
2. Ga nooit onder een enkele boom staan, dit kan gevaarlijk zijn bij onweer.
3. Ga niet kamperen in een natuurlijk waterverloop of droge rivier, als het regent kan je  
 plek snel veranderen in een rivier.
4. Zorg voor gemakkelijke sneldrogende kleding tijdens het kamperen.
5. Mensen willen steeds meer beleven tijdens kamperen en zoeken dus naar een 
 uitdaging, dit noem je ook wel Collect Memories!
6. Duurzaam en luxe kamperen, dit is niet nieuw maar wel steeds populairder.
7. De caravan word steeds aantrekkelijker voor het campingleven en het kamperen wordt  
 steeds luxueuzer.

Persoonlijke afspraak

Bij Adventure Store Helmond bestaat de mogelijkheid om met een expert adviseur een afspraak te maken op tijd 
en datum, in blokken van 1 of 2 uur zodat onze adviseur alle tijd voor u heeft en alle vragen die u heeft kan 
beantwoorden en kan adviseren. 

Als u een persoonlijke afspraak wilt maken dan vernemen wij dat graag van u.
Voor alle andere vragen kunt u natuurlijk terecht in onze winkel of kunt u ons ook bellen op 0492-523668

Graag tot ziens in onze winkel, de koffie staat klaar.


