
Als het mooie weer aanbreekt, keren de vakantieplannen 
voor motorhomes en caravans terug.
De laatste jaren zijn de fans van dit soort vakanties gestaagd toegenomen. Met 
de actuele realiteit, waarderen de vakantiegangers steeds meer de vrijheid 
en veiligheid van dit soort vakanties. Ver weg van veiligheidscontroles, ver 
van langdurige reserveringen, met de camper of caravan kan je gaan en 
staan waar je wilt, wanneer je wilt!

Net als alle andere vakantievormen is de prijs van de campers gestegen. 
Toch stellen de herverkoopwaarde en de financiering van 144 maanden 
onze klanten nog steeds in staat om hun leven te veranderen voor een paar 
honderd euro per maand!

Dus het is aan jullie om vakantieplannen te maken, het is aan jullie om terug 
te keren naar zonnige dagen en wij verwelkomen jullie van harte bij AJD!

Het AJD-team.

Hierdoor is hij bij AJD geanimeerd, 
gemotiveerd door zijn eigen uitda-
gingen: een steeds betere dienst-
verlening en actief meewerken aan 
het succes van het nieuwe IT-sys-
teem… «laat het lopen als een trein!»
 
Niet genoeg ruimte hier om over 
zijn hobby’s te praten... Ze zijn ontel-
baar!! Michaël is een fan van nieuwe 
technologieën... zoeken, begrijpen, 
leren, geen wonder dat hij af en toe 

zijn hoofd naar de sterren kijkt...  
Gewapend met zijn telescoop ont-
snapt hij en laadt hij zijn batterijen op!

Verslaafd aan mangas, besteedt  
Michaël een groot deel van zijn vrije 
tijd aan het maken van popcultuur 
schilderijen. Hij nam al deel aan het 
festival «Made in Asia» in Brussels 
Expo. Michaël is dus ook een gewel-
dige artiest! Toen we spraken over 
het Zwitserse zakmes...

EDITO

DREAMER,  
Alles om weg te dromen!

IN THE PICTURE
Michaël Bastin, reis 
van een gepassioneerde...

ONTDEKKINGSKRANT
LENTE/ZOMER 2023

Als Michael je nog niet heeft gehol-
pen, heeft hij je nog niet ontmoet! 
Michaël is bovenal een gedreven 
persoon en iemand die graag helpt.

Reizend in een camper sinds zijn 
jeugd... Michaël heeft een diploma in 
automatisering en heeft al meerdere 
jaren ervaring in campers!

Hij kwam bij AJD in januari 2022 
tijdens de mercato periode! (lol) Heel 
snel vermenigvuldigde hij zijn func-
ties in het bedrijf en stelde zichzelf 
beschikbaar waar hij nodig was.

Een echt Zwitsers zakmes, deze 
Michaël: technieker, winkelier, win-
kelverkoper, verwerken van bestan-
den, hij combineert deze functies 
met interesse en enthousiasme.

Wat Michaël bij AJD vooral waar-
deert, is de onderlinge steun. Door 
de kleine familiestructuur van AJD 
heeft iedereen elkaar nodig en is 
iedereen een schakel in de keten. 

Als Michael je nog niet 
heeft geholpen, heeft hij 
je nog niet ontmoet! 

D 43 UP BLACK ADDICT
De allereerste campervan die het 
pop-up dak combineert met het pano-
ramische SKYVIEW-raam. Handig, 
compact en lichtgevend, de perfecte 
balans voor een familiale campervan. 
Voor een onvergelijkbare look is hij 
verkrijgbaar met de opmerkelijke 
BLACK ADDICT-afwerking.
⊲ Pop-up dak + SKYVIEW
⊲ 4 bedden (1 tweepersoonsbed)
⊲ Modulair laadruimte
⊲ Vaste badkamer
⊲ Verwarming in Pop-up dak

4 4 5,41 m

VANAF 74.720 €

ULTRA COMPACT GEZINSVOERTUIG



S 697 GA ARCTIC - FORD 170 PK
Het S697 profiel is smaller, lager 
en zuiniger dan een gebruikelijk 
halfintegraal model. Het biedt de 
structuur en isolatie van een half- 
integraal en afmetingen van een 
camper-van.
⊲ Compactheid van camper-van
⊲  Doucheruimte met draaibare 

scheidingswand
⊲ Garage (elektr. + verwarming)
⊲  Met Arctic Pack om in elk 

seizoen te vertrekken

SMALLE BREEDTE AAN EEN SMALLE PRIJS!

PILOTE, één van 
de Franse topmodellen

P 696 D EVIDENCE
Deze compacte halfintegraal van 
6,9m is ontworpen om te voldoen 
aan de verwachtingen van camper-
bezitters die op zoek zijn naar grote 
leefruimtes. Ze zullen het XXL-ge-
bruik van het voertuig waarderen 
met:
⊲ Een maxi lounge
⊲ Een maxibed
⊲ Een grote keuken met koelkast
⊲ Een grote dressing
⊲ Een grote garage

4 4 6,9 m

VANAF 84.900 €

‘XXL’ WOONRUIMTES

788 ULTIMATE LINE ARCTIC
Hoewel hij niet groter is dan 7,2 m, 
combineert hij toch alles wat geprezen 
wordt: 160 cm centraal bed, garage, 
‘Smartlounge’, badkamer met dubbele 
scheidingswand, hij heeft alles!
⊲ Face-to-face lounge
⊲ Centraal bed 160 cm
⊲ Badk. dubbele scheidingswand
⊲  Arctic-pakket inbegrepen om 

tevens te vertrekken in de winter

HET CHAUSSON- 
ASSORTIMENT in de kijker

4 4 7,2 m

 OPTION 83.340 €
PRIJS FULL

4 2+1 6,59 m

VANAF 68.570 €

DE HALFINTEGRAAL ‘CENTRAAL BED’ AAN DE TOP VAN DE MARKTTRENDS



Hij ziet er zo vredig uit, Lorin, maar van binnen flirt deze 
elektricien met hoogspanning! Opgeleid als elektricien, 
gewapend met zijn managementdiploma, begon hij zijn 
carrière in de fotovoltaïsche sector en vervolgens in het 
computernetwerk. Met deze technologische ervaring 
trad hij in dienst bij AJD als campervoorbereider... om 
vervolgens manager van de voorbereidingswerkplaats 
te worden. Werk verdelen, problemen oplossen, col-
lega’s helpen, de voorraden controleren, Lorin heeft 
er zijn handen vol aan!

Altijd in contact met de klant, is Lorin ook degene 
die je belt om je te helpen of een technisch detail 

te geven... Als hij een voetbaltrainer was, zou hij een 
aanhanger van het collectief zijn.. ervan overtuigd dat 
actie alleen niet kan...

Zijn hobby? Autoracen vat al zijn drijfveren samen... 
wederzijdse hulp (hij is bijbestuurder van een natio-
nale rallyster!), kalmte zelfs in een hectische situatie, 
techniek... het zit er allemaal in!

Tussen het drukke werk en de rally-uitstapjes door, kan 
hij zich ontspannen met zijn vrouw en zijn 2 kinderen 
(7 en 9 jaar oud) die hij meeneemt op vakantie... in een 
camper, die zijn dochters hun «mobilehome» noemen.

Michel is carrosserier van oplei-
ding, hij begon zijn carrière in de  
familiegarage. Deze vader van 4 
kinderen begon zijn loopbaan bij 
AJD in januari 2007 als technisch 
reparateur. Caravans en campers 
heeft hij door zijn handen zien gaan!

Hij heeft echter altijd de indruk dat 
dingen niet zo vaak herhaald wor-
den... «Technisch gezien evolueren 
de voertuigen, de huidige campers 
hebben niets gemeen met die van 

mijn in het begin… en dan zijn er ook 
nog de mensen!».

Hier zijn we dan, mensen! Deze tech-
nicus, nu werkplaatsverantwoorde-
lijke, staat voortdurend in contact 
met de mensen, de technici in zijn 
team en natuurlijk de klanten.

De mensen die Michel 
ontmoet met zijn blijven-
de glimlach en het respect 
voor anderen dat hem 
kenmerkt...

Zeker, voordat hij met 
pensioen gaat om voor 
zijn gezin te zorgen, zal 
hij nog wat waarden en 
adviezen delen... net als 
zijn doel bij AJD «zo goed 
mogelijk doorgaan!»

IN THE PICTURE

IN THE PICTURE

Michel Maes, 39 jaar met zijn vrouw 
en binnenkort 20 jaar bij AJD!

Lorin Jamar, de stille kracht!

Zijn blijvende glimlach en 
het respect voor anderen 
dat hem kenmerkt...

STYLEVAN BELIZE 
Ford 130 PK - automaat
Luxe ingerichte campervan die vooral 
verleidt door zijn hoge comfort. Je 
zal aangenaam verrast zijn door de 
unieke sfeer. Enerzijds zal de grote 
L-vormige woonkamer met verfijnde 
afwerkingen de meest veeleisende 
designliefhebbers bevallen. Ander-
zijds biedt het een vast toilet en een 
binnendouche met warm water die 
gemakkelijk gebruikt kan worden als 
het dak omhoog is. De functionele 
keuken bevindt zich in de zijgang 
binnen het bereik van de zitbank, 
die dankzij een set kussens tot bed 
omgevormd kan worden.
⊲ 4 plaatsen / 2 bedden
⊲ Fornuis, gootsteen, koelkast
⊲ Binnen-/buitendouche, wc
⊲ Opbergruimtes, kledingkast
⊲ Verwarming en warm water

STYLEVAN, 
de luxe camper-van

VOOR ONVERGETELIJKE UITJES...

4 4 5,34 m

VANAF 68.959 €
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Ruimte, helderheid, verschei-
denheid, design en comfort - de 
EXCELLENT EDITION serie com-
bineert al deze eigenschappen 
tot in de perfectie.
Tien indelingen (waarvan vier met 
kinderbedjes) voldoen aan de meest 
uiteenlopende behoeften. Sommige 
modellen hebben zelfs speciale zit-
jes voor kleine kinderen. Zo kun je 
je teken- en knutselmateriaal af en 
toe laten liggen. 
Scandinavisch geïnspireerd, de mo-
derne combinatie van lichte kleuren 
en rechte lijnen wordt onderstreept 
door een wonderbaarlijke LED-ver-
lichting.

HOBBY Excellent Edition 
De stijlvolle caravan

De AJD-winkel bevoorraadt de 
Luikse regio al tientallen jaren met 
kampeeraccessoires.
Van onbreekbaar serviesgoed tot 
ovens en ergonomische matrassen, 
het aanbod in onze winkel is enorm, 
gediversifieerd en competitief.

Na meer dan 50 jaar bestaan krijgt 
de AJD-shop dit jaar een make-over: 
nieuw assortiment, nieuwe cata-
logus, nieuwe ambities voor ons 
dappere winkelteam!

Op het programma:

•  Speciale voorwaarden op caravans en motorhomes 
in voorraad

•  Als eregast, in het weekend van 18 en 19 maart en 
op zaterdag 25, Benjamin Matton, Belgisch kampioen 
Flair Bartender 2022 (beter bekend als «barman jug-
gler»). Hij zal voor de sfeer zorgen door zijn cocktails 
te creëren aan de bar van onze showroom.

Openingstijden gedurende onze open-deur-dagen: 
Maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 18u 
Zaterdag en zondag non-stop van 9u tot 18u!

OPEN-DEUR-DAGEN van 18 tot 25/03WELKOM OP ONZE

non-stop, ook op zondag

Onze open-deur-dagen? Een cocktail 
van entertainment en voorwaarden!

De AJD-winkel 
kreeg dit jaar een make-over! 

NIEUW! Winkel accessoires

AJD - SHOWROOM & SHOP  |  Route du Condroz 205  |  4120 Neupré (Luik)  |  T +32 (0)4 371 32 37  |  info@ajd.be  |  WWW.AJD.BE

  VANAF 28.910 €
460 UFe


