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ECO-vriendelijk  
kamperen

Tentdoek KS-202

Aart Kok verkoopt 
tenttrailers uitsluitend 
in eigen winkels

De Zambezi 
Goed, Beter, Best,  
ISO/TS 16949

Excursie bij Zambezi 
producent “Indupol” 

“Made in Holland”

Voorwoord

Colofon

Zambezi Original ECO

Inhoud
Incognito
‘LINDA’ van Linda de Mol, ‘JAN’, het glossy magazine  
dat je raakt, en nu ‘AART’? Nee, het is niet wat u denkt. 
Geen persoonsverheerlijking of aandachttrekkerij.  
Het zijn de ideeën die blijven stromen en die ik u niet 
wil onthouden. 

De kick die het geeft een nieuw product op de markt te brengen dat met enthou-
siasme wordt ontvangen blijft ook na al die jaren hetzelfde. In de eigen Flagship 
Store worden alle nieuwe ideeën uitgetest, dat genereert vraag en daarna kan een 
product dan uitgegeven worden naar de andere verkooppunten in het land.

Op bezoek bij een van de dealers kwam ik deze week een klant tegen die ik ook in 
Heemstede gesproken had. “Hé, u was gisteren ook in Heemstede. Wat is uw rol 
hier in Zeist?” Ik stel me dan voor, waarbij ik mijn naam wel moet noemen. De re-
actie was overweldigend. “Wat leuk u te ontmoeten. Wat een fantastisch assorti-
ment heeft u opgebouwd. Precies waar we als kampeerder behoefte aan hebben.” 
Tja, en dan val ik uit mijn verlegen rol en vertel enthousiast over onze producten.

AART is een digitaal magazine waarin ik voortaan al mijn gedachten spinsels en 
wat daaruit voortkomt met u wil delen. Zodat u op de hoogte blijft van de ontwik-
kelingen en af en toe een kijkje in de keuken kunt nemen.

Veel leesplezier, bij voorkeur ergens op een camping onder een van mijn luifels.

Aart Kok,
Directeur Aart Kok Adventure

Hofleverancier van 
Aart Kok tenttrailers  
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Zambezi 
oud wordT nieuw 
De Waard tenten was er bekend mee. Oudere 
modellen konden worden voorzien van een 
nieuw dak zoals de Albatros ECO, een tent 
met zijn oude originele onverwoestbare 
grondzeil werd voorzien van nieuw doek. 

Op de foto een niet stuk te krijgen Zambezi 
Popart wagenbak: bouwjaar 1998. De wagen 
wordt bij ons voorzien van een compleet nieu-
we tentenset. De Zambezi Original ECO kan 
zo weer voor de komende 15 jaar kamperen! 
Dat noemen wij ECO-vriendelijk kamperen. 
Goed voor het milieu en uw portemonnee. 

aanbieding
De aanbieding voor een compleet nieuwe 
tentenset van a 4.395,- voor a 3.395,- geldt 
zolang de voorraad strekt. •

Original ECO 

eCO-vriendelijk kamperen

“De wagen wordt bij ons 
voorzien van een compleet 
nieuwe tentenset. ”

vanaf 

m 3.395,-

weer alS nieuw
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Tentdoek  
           KS-202 

“ Het betekent extra waterdichtheid,  
duurzaamheid en leefcomfort door het  
hoge ademende vermogen van het doek.”

De Waard Tenten is er beroemd mee gewor-
den en de laatste tien jaar werd dit doek 
vervaardigd in Duitsland op de weefmachines 
van Wisselink, de originele producent. De 
Waard Tenten is inmiddels overgestapt op 
Ten Cate-doek, ook verkrijgbaar bij Esvo. Esvo 
houdt het KS 202-doek echter in het assorti-
ment en gebruikt het voor de vouwwagens 
en tenttrailers van Aart Kok.

lange levenSduur
Kenmerk van het doek is de fijne en sterke 
weefstructuur waardoor de tenten altijd strak 
staan en lang meegaan. Als grondstof heeft 
het doek hoogkwalitatieve dubbeldraads 
getwijnde katoenen garens, die zeer dicht 
op elkaar geweven worden. Het resultaat is 
een hoge treksterkte en inscheurweerstand 
en tevens een strakke tent zodra deze is 
opgezet. Het betekent extra waterdichtheid, 
duurzaamheid en leefcomfort door het hoge 
ademende vermogen van het doek. •

Bron: Kampeerzaken

uitsluitend te koop bij esvo

De producent van het tentdoek KS-202, bekend van het Broeder-
schap van Tentenmakers en de beer in het logo, is opgehouden 
met het weven van dit doek. Esvo Tenten uit Volendam heeft alle 
partijen opgekocht en heeft daarmee vanaf nu de exclusiviteit 
van het tentdoek KS-202.

•  gewicht 
320 gram/m² katoen

• rot- en schimmelwerend 
behandeld

• voorzien van extra  
vuilafstotende  
Scotchgard finish

overige SpecificaTieS 

TenTdoek kS 202
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‘Er zijn in het Aart Kok assortiment 
zoveel mogelijkheden in tenten, kleuren 
en uitvoeringen dat er bij het verkoop-
punt veel ruimte nodig is om een totaal 
overzicht van het assortiment te kunnen 
garanderen.’

‘De klant die een Aart Kok koopt is kri-
tisch in zijn keuzes en doorgaans goed 
op de hoogte van zijn wensen. Je hoeft 
hem over kamperen niets te vertellen. 

Des te belangrijker is een stevige kennis 
van zaken bij het verkooppersoneel, dat 
up to date moet zijn met de continue 
veranderingen en toevoegingen in het 
assortiment’.

Kijk op www.aartkok.nl voor adressen 
en andere informatie over de verkoop-
punten. •

Bron: Kampeerzaken

Aart Kok Adventure laat weten dat specialistische kennis 
nodig is om een gedegen advies te kunnen geven aan de 
klant die een custom made product wil kopen.

“Geen klus  
te groot  
voor het  
Aart Kok 

Adventure 
Service  

Center !”

Wereldwijd eist de automotive industrie 
topkwaliteit en een maximale productivi-
teit efficiency om de mondiale concurren-
tiepositie te borgen. Hiervoor legt de sec-
tor zowel zichzelf als haar toeleveranciers 
hoge kwaliteitsnormen op. Deze normen 
werden door de International Automotive 
Task Force (IATF) vervat in de ISO/TS 16949 
normering. De IATF vertegenwoordigt de 
grootste automobielconstructeurs over de 
ganse wereld en heeft als doel iedereen 
binnen de sector dezelfde normen en 
eisen te doen hanteren.

Als toeleverancier werd dus ook van 
Indupol International NV verwacht dit 
kwaliteitsniveau te behalen en daarenbov-

ven ruime aandacht te schenken aan het 
continue verbeteren van de productiepro-
cessen. Hiertoe is het behalen van het ISO/
TS 16949 certificaat als tier 1 toeleveran-
cier een must.

knowhow
U als onze zakenpartner mag blijven reke-
nen op onze maximale inzet, ervaring en 
knowhow. Hun meer dan 40-jarige erva-
ring, professionaliteit en de betrouwbaar-
heid van hun mensen heeft een belang-
rijke rol gespeeld bij het bereiken van de 
huidige stevige marktpositie van Indupol 
Int. NV. Vanaf heden kunnen zij u daaren-
boven ook nog garanderen dat dit gebeurt 
op het allerhoogste kwaliteitsniveau. •

Op het filmpje wordt Richard 
Schokker, Directeur/eigenaar 
van Esvo Campingsport 
geinterviewd en vertelt vol 
enthousiasme zijn verhaal 
vanuit zijn atelier.

Gisteravond 
was ESVO 
Tenten op t.v. 
met een special 
voor het program-
ma ‘Het Klokhuis’. Hoe maak 
je een tent, waar moet je op 
letten, hoe dicht is tentdoek, 
enz. Opnames alleen bij Esvo. 
Heel leuk om te zien! •

www.hetklokhuis.nl/ 
onderwerp/tenten

Goed, Beter, Best,  
ISO/TS 16949

Als 500ste Liker steelt u binnen-
kort de show met deze prachtige 
Jerrycan Trolley t.w.v. € 129,- ! 

Uw prijs is op te halen in onze FlagShipStore  
te Heemstede. Wilt u s.v.p. een mailtje  
sturen naar: admin@aartkok.nl dan kunnen  
we hier een afspraak over maken. •

Met enige trots kan Indupol International N.V., producent 
van de Zambezi, u meedelen dat zij er recentelijk in  
geslaagd zijn om naast onze ISO 9001-certificering ook  
het ISO/TS 16949 certificaat te behalen.

Hofleverancier van  
Aart Kok tenttrailers  

“Made in  
  Holland”

De Zambezi

Aart Kok verkoopt tenttrailers     

         uitsluitend in eigen winkels

Zo ziet een 
Land Rover 

Discovery eruit 
in twee delen. Noteer vast in  

uw agenda! 
Zaterdag 13 april,  
Tempo 100-keuringen  
bij Aart Kok Adventure  
Service Center.

www.kampeer zaken.nl/
article.php/tempo_100_
keuring_bovag_2013

check facebook

voor meer  

acTieS
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Onze gasten waren erg enthousiast over alles wat ze te horen en te zien  
kregen bij Indupol. Het is iedereen meer dan duidelijk geworden dat de 
Zambezi een Topproduct is ! Wij kunnen terugkijken op een zéér geslaagde 
dag waarvoor wij Indupol erg dankbaar zijn !

liefhebberS

indupol kan veel

excursie bij Zambezi producent

de ZambeZi iS handgemaakT
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facebook.com/aarTkok


