
De B&S Camper 
 

B&S is al meer dan 40 jaar een begrip in het aanpassen van auto’s en bussen voor minder-validen. Een ombouw die 

wij veelvuldig uitvoeren is een grijs kenteken bestelbus tot rolstoelbus met fictieve dubbele cabine. Deze ombouw 

kenmerkt zich door de benodigde aanpassingen voor het vervoer van de rolstoelpassagier, maar ook een nette 

afwerking van vloer, plafond en zijwanden, inclusief isolatie. Indien noodzakelijk worden rolstoelbussen ook vaak 

voorzien van o.a. luchtvering, opbergkasten, instaptredes, verzorgingstafels en/of bedden. Hiermee is het een kleine 

stap naar een ander soort ombouw; de camper. 

 

Doelstelling 

B&S heeft zich tot doel gesteld om een complete, budgetvriendelijke camperombouw aan te kunnen bieden rond  

de € 12.500,00 incl. BTW en RDW keuringen. Een ombouw die qua afwerking in dezelfde lijn ligt als de 

rolstoelbussen. Wij willen ons richten op het segment tussen de complete camperopbouw op chassis en de 

zelfbouwers. Met andere woorden; de ombouw van een occasion bestelbus met een lage rest BPM, tot nette camper 

waar men nog vele jaren plezier van kan hebben en mooie vakanties mee kan beleven. 

 

Basisvoertuig 

Het basisvoertuig waarop deze budgetvriendelijke camperombouw is gebaseerd is een occasion bestelbus. Met name 

de bussen die ouder zijn dan ca. 6 jaar zijn interessant. Dit gezien de meeste BPM is afgeschreven en er een relatief 

laag bedrag aan rest BPM overblijft wat nog betaald moet worden aan de belastingdienst. Deze kosten komen 

bovenop de kosten voor de camperombouw. Daarbij is het wel van belang dat de ons toegeleverde bestelbus voldoet 

aan de eisen van de RDW qua binnen hoogte. Dus minimaal 1.70 meter, wat in praktijk over het algemeen neerkomt 

op een bus met verhoogd (H2) dak.  

 

B&S Camperombouw 

Onder een budgetvriendelijke camperombouw verstaan wij; een sobere, complete, net afgewerkte camperombouw. 

Alle basale basisvoorzieningen om ontspannen uw vakantie door te brengen op een camping of camperplaats zijn 

aanwezig. De camper wordt ter plaatse aangesloten op de stroomvoorziening aldaar. Onder deze basale 

basisvoorzieningen verstaan wij:  
 

 De gehele infrastructuur in de camper 

o elektrische installatie voor de 230V en 12V stroomvoorziening, onder meer bestaande uit zekeringkast met 

aardlekschakelaar en enkele 230V wandcontactdozen  

o acculader om de originele accu op te laden vanaf het 230V net, waarmee de werking van de 12V 

voorzieningen in de camper (koelkast, verlichting, waterpomp) ook gewaarborgd is als de camper niet aan de 

stekker staat 

o (koud) watervoorziening met schoonwater- en afvalwatertank 

o gasvoorziening met gasbun t.b.v. koken 

 Een keukenblok 

o 2-pits gaskookplaat 

o eenvoudige spoelbak met kraan en stromend water via een 12v waterpompje 

o 12V absorptiekoelkast, aangesloten op de originele accu van de camper, zodat deze ook functioneert tijdens 

het rijden 

o opbergkast direct naast het keukenblok 

 



 Een gecombineerde bed/bank combinatie om overdag en ’s avonds lekker te zitten, te ontspannen en spelletjes 

te doen en ’s nachts heerlijk rustig te slapen. De tafel van de bed/bankcombinatie staat los, en kan daardoor 

zowel binnen als buiten gebruikt worden. Naast de zit-/slaapfunctie bevat deze bed/bank combinatie ook de 

nodige opbergmogelijkheden, te weten; 

o onder de zittingen van de bank is opbergruimte met afneembare deksel  

o de gehele bed/bank combinatie staat op een verhoging zodat hieronder een grote opbergmogelijkheid is, 

bereikbaar via de achterdeuren en ideaal voor bijvoorbeeld tuinstoelen 

 Voldoende verlichting, 12V aangesloten op de originele accu 

 Een gordijn achter de voorstoelen om de privacy en verduistering voor de nacht te waarborgen 

 Een luifel rechts aan de zijkant om lekker buiten te kunnen zitten 

 Een fietsdrager achterop om fietsen mee te nemen  

 

Mogelijke uitbreidingen van de standaard-ombouw 

Bovengenoemde budgetvriendelijke ombouw bevat zoals gezegd de basale voorzieningen om ontspannen vakantie te 

vieren op een camping of camperplaats. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden om de camper te 

personaliseren en naar eigen wens uit te breiden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan; 

 Extra instaptrede bij de schuifdeur, elektrisch of mechanisch 

 Een vaste dakverhoging of (slaap) hefdak, bijvoorbeeld voor als het basisvoertuig niet de vereiste binnen hoogte 

heeft. 

 Extra (M1-gekeurde) stoelen en tafels 

 Zijramen, dakluiken en/of -ramen, ventilatoren en/of airconditioning 

 Draaiplateaus onder de voorstoelen, eventueel voorzien van een comfortabele autostoel 

 Extra verwarming, elektrisch of standverwarming hete lucht 

 Extra kastruimte 

 Het aanbrengen van zonnepanelen voor stroomopwekking  

 En uiteraard indien gewenst/noodzakelijk de benodigde aanpassingen voor mindervaliden 

 

Ondersteuning bij de zelfbouw van de camper 

B&S kan een complete camper voor u bouwen, maar als u zelf uw camper wilt ombouwen kunnen wij u wellicht 

assisteren. Wij kunnen bepaalde werkzaamheden uit handen nemen zoals bijvoorbeeld: 

 De infrastructuur voor gas, water en elektriciteit aan brengen  

 Zorg te dragen voor de voorzieningen die in- of aan de carrosserie moeten worden aangebracht, zoals 

bijvoorbeeld zijramen, dakluiken, hefdaken, ventilatoren en/of cassetteluifels 

 

Nieuwsgierig geworden? Informeer naar de mogelijkheden voor uw eigen camper. Vooraf stellen wij graag samen met 

u de gewenste uitvoering/indeling van uw camper vast. Zo kunnen wij een prijsopgave voor u opstellen.  

 

Om u te kunnen laten zien hoe wij een buscamper kunnen bouwen hebben wij een Citroën Jumper bestelbus 

aangeschaft en tot camper omgebouwd. Deze buscamper bieden wij ter overname aan. Op onze website kunt u meer 

informatie vinden: https://www.onbeperktinbeweging.nl/productgroepen/er-op-uit-vrije-tijd/camperombouw 

https://www.onbeperktinbeweging.nl/productgroepen/er-op-uit-vrije-tijd/camperombouw

