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De caravan zit weer in de lift!
De publicatie van de jaarlijkse statistieken van de inschrijvingen van de wagens op de D.I.V. (Dienst Inschrijvingen
Voertuigen) geeft ons alle reden om ons te verheugen over
de ontwikkeling van de caravans. In 2005 werden 1.905
nieuwe caravans ingeschreven, wat een stijging van 4,3%
betekent ten opzichte van 2004. Eens te meer bewijst de
caravan een mooie ontwikkeling, terwijl velen de laatste
jaren ze voorbijgestreefd achtten door de zwerfauto! En
deze opgang is niet eigen aan ons land: andere landen in
Europa hebben ook prachtige scores op het gebied van
nieuwe inschrijvingen!
Waaraan is het succes van de caravans te danken?
Eerst en vooral is er het imago van de caravan. Vandaag wordt zij niet verder
geassimileerd met een Spartaans gebruik zonder comfort, alleen voorbehouden aan de minder begunstigde maatschappelijke klassen. Het is noemenswaardig vast te stellen dat de doorbraak van de caravan nu alle klassen van
de maatschappij betreft, van het kaderlid tot de arbeider, van de bediende tot
de bedrijfsleider.
Daarbij moet gezegd worden dat de constructeurs enorm bijgedragen hebben
om van de caravan een trendy, aantrekkelijk en cocoonachtig product te
maken. Het interieur van de caravan is warm en design, het beddengoed is
comfortabel. De uitrusting is optimaal, en op het gebied van de mechaniek,
waarborgt het chassis met vering een onberispelijk weggedrag. De prestaties
zijn conform aan de verwachtingen!
De caravan leeft in osmose met de wensen van de vakantiegangers. Zij verleidt weer de jongeren en families die op zoek zijn naar de natuur. Eenmaal
de caravan op de camping is geïnstalleerd, wordt het trekvoertuig synoniem
van totale vrijheid en kun je hiermee de regio aangenaam doorkruisen. Een
auto alleen is ook gemakkelijker in gebruik en minder gulzig met brandstof
dan een zwerfauto. Wat niet onbelangrijk is met de stijging van de brandstofprijzen… De caravan is dus een milieuvriendelijk en economisch product,
volledig aan onze tijden aangepast.
En de economische factor is niet onbeduidend: de toercaravan is vrij competitief en toegankelijk voor alle huishoudelijke budgetten met instapmodellen
vanaf 7500 euro. Voor vier à zes plaatsen, volledig aangepast aan grotere
families, zul je ongeveer 13.500 euro moeten neertellen. Aan deze prijzen
wisselen meerdere tentliefhebbers hun tent om voor een caravan!
Ten laatste, als bepalende factor, moet ook vermeld worden de voortdurende
inspanningen van de campings in de verbetering van hun onthaalstructuren,
zwembaden, enz, met steeds een breder aanbod aan diensten en animatie.
Kortom, de caravan die zijn vlucht genomen heeft in het begin van de zestigerjaren heeft nog mooie jaren voor zich.
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