
 
 
Gebruiksaanwijzing Camperstop-App 

Met de Camperstop-App reist u moeiteloos naar de mooiste camperstops. 
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Download Camperstop-App 
Download de Camperstop-App op je telefoon of tablet. Je kunt de app downloaden via Google Play en de Apple App 
Store.  

                                 
 
Is jouw toestel geschikt? 
Bekijk eerst of je toestel geschikt is. Bij de instellingen kun je vinden wat de huidige versie van je besturingssysteem is. 
Zie je de app niet in de store staan? Dan is je apparaat helaas niet geschikt voor deze app. 

 
Licentie Camperstop-App 
Je kunt de Camperstop-App 7 dagen volledig gratis gebruiken. Zodoende kun je in alle rust bepalen of de Camperstop-
App voldoet aan jouw verwachtingen. Na afloop van deze 7 dagen heb je de mogelijkheid om een jaarabonnement af 
te sluiten in de App store (iOS) of Google Play Store (Android).  
 
Deze jaarlicentie wordt na 365 dagen automatisch verlengd, zo kun je ten allen tijden gebruik blijven maken van de 
Camperstop-App en kom je onderweg niet voor verassingen te staan. Voorlopig niet van plan om met de camper te 
reizen en zou je graag je jaarabonnement willen stopzetten, dan is dat uiteraard mogelijk.  
Heb je hier instructies voor nodig ga dan naar: 
 
Voor iOS gebruikers – klik hier voor instructies abonnement stopzetten 
Voor Android gebruikers – klik hier voor instructies abonnement stopzetten   

 

Menu 
Wanneer je de Camperstop-App opent kom je terecht op het hoofdmenu.  
 

 
 
Rechts bovenaan in het scherm wordt informatie getoond over je verbinding. In een oogopslag zie je of jouw online 
bent en of dit via wifi is of uw telefoonabonnement (3G/4G). Het meest rechter item toont of je GPS-functie is 
ingeschakeld. 
 
Als online-3G/4G-Wifi rood zijn betekent dit dat je offline bent. Je kunt dan alleen gebruik maken van vooraf 
gedownloade kaarten.  
 

https://itunes.apple.com/us/app/camperstop-app-gratis-app/id1096112692?l=nl&ls=1&mt=8
https://support.apple.com/nl-nl/HT202039
https://support.google.com/googleplay/answer/7018481?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=nl
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.facilemedia.camperstop


Camperstops bekijken 

Deze optie werkt altijd hetzelfde of je nu online of offline de camperstops wilt opzoeken. De Camperstop-App schakelt 
automatisch over van WiFi naar 3G/4G en van online naar offline indien de verbinding wijzigt.  
Klik op camperstops, er wordt nu een kaart getoond met jouw locatie en de camperstops om je heen.  
 
Kaart 
Er wordt direct een kaart getoond met de camperstops in de buurt van je huidige locatie. De camperstops worden 
aangeduid met duidelijke iconen.  
 
Naar boven 

 
 
Door te klikken op een icoontje, verandert deze in een oranje kleur en opent zich boven in het scherm een 
informatieblokje. Hier zie je beknopte informatie over de camperstop, zoals type camperstop, aanwezigheid van 

service , het aantal plaatsen met tarief en of de camperstop op dit moment geopend is. 
 

 Camperpark 

 Officiële camperplaats 

 Gedoogplaats 

 Bij haven/jachthaven 

 Bij boerderij/wijnboer 

 Bij horecagelegenheid 

 Bij kuuroord 

 Bij dierentuin/museum/attractiepark 

 Bij bedrijf 

 Voor campingpoort 

 Op camping 

 Parkeerplaats geschikt voor campers 

 Servicevoorzieningen 

 



Ook zie je de afstand tot je huidige locatie en een beoordeling van de desbetreffende camperstop. Door te klikken op 
het sterretje in het midden van balkje wordt de camperstop bij jouw favoriete camperstops opgeslagen. 
 
Lijst 
De lijst toont informatieblokjes van de camperstops die op de huidige kaart zichtbaar waren. De camperstops worden 
gesorteerd op afstand van je huidige locatie. De camperstop die het dichtst bij jouw huidige locatie te vinden is wordt 
bovenaan getoond. 
 
Naar boven 

 

 
 
Weer 
Beschikt u over een jaarlicentie, dan kun je de weersfunctie op de kaart inschakelen.  

Door op  te klikken schakel je deze functie in en wordt de weersverwachting op de kaart getoond. 
 

 



 

Camperstops zoeken 
Bent je niet op zoek naar een camperstop rondom jouw huidige locatie? Er zijn meerdere mogelijkheden om 
camperplaatsen te zoeken in een specifieke regio/land.  
 
Zoeken op kaart  
Door met de wijsvinger naar de gewenste regio te schuiven. Tip: zoom helemaal uit, er wordt onderin het scherm een 
rode balk getoond met ‘zoom in voor resultaten’. Schuif naar de regio naar het midden van de kaart en zoom in met 
duim en wijsvinger op de regio. Na voldoende te hebben ingezoomd worden de camperstops op de kaart getoond. 
 
Camperstops vinden via de zoekfunctie 
De kaart is in beeld, klik rechtsboven in het scherm op het vergrootglas-icoon. Er opent zich nu een scherm met de 
mogelijkheid om verschillende zoekacties te starten. 
 
Zoeken op plaatsnaam biedt de mogelijkheid, door een plaatsnaam in te typen, direct de gewenste camperstop te 
vinden per plaatsnaam.  
Let op: de plaatsnaam moet wel in het systeem voorkomen. 
  

 
 
Het is tevens mogelijk om te zoeken per land/regio/dorp-stad.  
Naast het zoeken op een gewenste locatie is het ook mogelijk om te zoeken op type camperstop, gewenste 
servicefaciliteiten, soort ondergrond en of de camperstop geopend is of niet. 
 
 
 
Naar boven 
 



         
 
Ingestelde filters 
Let op: als er filters zijn ingesteld komen ook steeds alleen die resultaten op de kaart in beeld. Als je bijvoorbeeld bij 
het type camperstop, ‘jachthaven’ heeft aangevinkt en je gaat terug naar de kaart, dan zullen steeds alleen de plaatsen 
bij een jachthaven worden getoond. Om alle camperstops weer in beeld te laten komen moet het filter worden gewist.  
Het is een handige functie als je op zoek bent naar bepaalde camperstops of specifieke faciliteiten (zoals stroom of 
douche). Schakel deze functie in en je krijgt ook altijd alleen die camperstops in beeld totdat de app helemaal 
afgesloten is. 
Naar boven 
 
 
Detailpagina camperstop bekijken 
Op diverse plaatsen kom je zgn. informatieblokjes van de camperstops tegen. Je komt deze bijvoorbeeld tegen als een 
icoontje op de kaart, door de lijst te tonen van het desbetreffende gebied wat getoond wordt op de kaart en bij de 
persoonlijke favorieten-lijst.  
Klik op het informatieblokje om gedetailleerde informatie te krijgen over de desbetreffende camperstop. Hier 
verschijnt uitgebreide informatie over de camperstop, zoals de geboden servicevoorzieningen, algemene informatie, 
foto’s, reviews & weersverwachting. 

 
 



 
Reviews 
Hier worden de beoordelingen getoond die andere camperaars over de camperstop hebben gedeeld. Vind je het fijn 
om reviews van andere camperaars te lezen? Deel dan ook zeker jouw eigen ervaringen met andere camperaars! Zo ga 
niet alleen jij, maar ook duizenden andere camperaars goed voorbereid op reis. 
 

 
 
Weersverwachting 
Klik het blokje weersverwachting open, hier verschijnt een 5-daagse weersverwachting. 
 
 

 
 

Naar boven  



 
 

Favorieten 

Er wordt een lijst getoond met kleine informatieblokjes. Door op het groene sterretje te klikken verwijder je de 
camperstop uit jouw lijst favorieten. 
 

 

Beheer 
Onder beheer kun je alle informatie vinden over de Camperstop-App, je account en kun je tevens instellingen wijzigen.  

 
Account 
REVIEWS 
Om gebruik te maken van de Camperstop-App hoef je jezelf niet te registreren, maar om reviews te kunnen schrijven 
moet er een naam en emailadres wel worden ingegeven. Enkel je naam wordt getoond bij de review, het is uiteraard 
toegestaan om hier een ‘alias’ voor te gebruiken. Je emailadres wordt enkel gebruikt indien er onduidelijkheden 
bestaan over de review, maar zullen nooit gepubliceerd of zichtbaar worden getoond aan andere gebruikers en/of 
derden. 
 
CAMPERWERELD.EU 
Door in te loggen met jouw Camperwereld.eu-account worden de favoriete camperstops die je daar hebt bewaard ook 
op jouw Camperstop-App getoond. Tevens is het dan niet meer nodig om nodig voor reviews 
 
HUIDIGE VERSIE 
Hier wordt de versie van de app getoond. Als je beschikt over een proef-/jaarlicentie van de Camperstop-App, wordt 
hier de verloopdatum vermeld. 
Naar boven 

  



Instellingen 
Hier worden de instellingen getoond die je binnen de Camperstop-App kunt aanpassen. 
 

 
 
Taal wijzigen 

Door op de getoonde taal te klikken, kun je de taal van de Camperstop-App wijzigen.  
 
Kaarten downloaden 

Je kunt hier jouw offline kaarten beheren/downloaden.  
Let op: deze functie is niet beschikbaar tijdens de proeflicentie.  
 
Offline kaarten gebruiken ruimte op jouw apparaat. Advies is dan ook om alleen de landen te downloaden 
die je nodig denkt te hebben voor jouw volgende reis. Bij terugkomst kunnen de kaarten weer verwijderd 
worden. Gedurende de jaarlicentie kun je de kaarten onbeperkt downloaden en weer verwijderen. 
 
Kies, Beheer > Instellingen > Kaarten downloaden, om kaarten te downloaden. Je krijgt hier een overzicht van 
alle te downloaden kaarten. Klik bij het gewenste land op het (pijltje naar beneden). Hier heb je de keuze om 
de kaart te downloaden, 1 foto per camperstop of alle beschikbare foto’s per camperplaats. 
 

 
Naar boven 
Let op: Het downloaden van de offline kaarten kan erg belastend zijn voor uw dataverbruik. Download dan 
ook enkel offline kaarten/foto’s als je over een wifi verbinding beschikt. De snelheid van het downloaden 
heeft te maken met de snelheid van de internetverbinding. 



 
Verwijderen van kaarten 
Na de reis kunnen de kaarten weer worden verwijderd. Kies Beheer > Instellingen > Kaarten downloaden. 
Scrol naar beneden hier is een knop om de gedownloade kaarten te verwijderen. Wanneer je hier op klikt 
zullen alle kaarten van het apparaat verwijderd worden. Het is tevens mogelijk om kaarten van specifieke 
landen te verwijderen, klik hiervoor op het desbetreffende land en vervolgens op ‘verwijderen’ 
 
Beschikbare ruimte op het apparaat 
Kies Beheer > Instellingen > Kaarten downloaden. Scrol helemaal naar beneden. Hier wordt de gebruikte 
MB’s van de app en beschikbare MB’s van uw apparaat getoond. 

 
Aan/uitzetten aanbevolen camperstops 

Laat je inspireren! De functie aanbevolen camperstops laat je camperplaatsen zien die nadrukkelijk 
aanbevolen worden door Camperstop.com. Zie je deze aanbevolen camperstops liever niet? Klik dan op de 
groene schuifknop. Hierdoor schakel je deze functionaliteit uit. Het is ten allen tijden mogelijk deze weer in 
te schakelen. 
 

 
 
Licentie kopen 

De licentie kan via een in-app aankoop worden aangeschaft voor € 5,49 per jaar, dit betreft een 
jaarabonnement. Deze wordt automatisch verlengd, zodat je altijd gebruik kan blijven maken van de 
Camperstop-App. Wil je jouw abonnement stopzetten, dan is dat uiteraard ook mogelijk. Ga hiervoor naar de 
App store (iOS gebruikers) of Google Play Store (Android). 
 
Instructies hoe een abonnement stop te zetten: 
Voor iOS gebruikers – klik hier voor instructies abonnement stopzetten 
Voor Android gebruikers – klik hier voor instructies abonnement stopzetten   

 
Camperstop-App op 2 apparaten 
Je kunt de Camperstop-App op twee verschillende apparaten gebruiken, je dient op het tweede apparaat wel 
te zijn ingelogd met hetzelfde Store-account.  

 
 
 
Naar boven  

https://support.apple.com/nl-nl/HT202039
https://support.google.com/googleplay/answer/7018481?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=nl


 
Licentie Campergids 

Bij aankoop van de Facile-en-Route Campergids Europa 2019 ontvang je een unieke promotiecode waarmee 
je één jaar lang gratis gebruik kunt maken van de Camperstop-App. 
Volg de stappen op  camperstop.com/app en log in binnen de Camperstop-App met de aangemaakte 
gegevens om één jaar lang gratis gebruik te kunnen maken van de Camperstop-App. 
 

 
 

 
Wij wensen je veel fijne kilometers met onze Camperstop-App! 
 
 

 
Facile Media 
Kraaivenstraat 25-49A, NL-5048 AB Tilburg 
Tel: +31(0)132045091 
Email: info@camperstop.com 
 
 
Naar boven 


