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Kehl, 26 augustus 2022 

 

Nieuw: Bürstner Individual maakt Bürstner campervans uniek 

Met onmiddellijke ingang introduceert  Bürstner campervans het label "Bürstner 
Individual". 

 

Düsseldorf. De trend van individualisering van voertuigen is ook in de 
caravanindustrie doorgedrongen. Met onmiddellijke ingang biedt Bürstner kopers van 
Bürstner campervans de mogelijkheid om hun unieke voertuig bij de fabriek te 
bestellen. "Bürstner Individual" is de naam van het nieuwe label dat kopers van een 
campervan (niet beschikbaar voor alle modelseries) op aanvraag kunnen bestellen. 

 

Onder het motto "Een Bürstner - zo individueel als u" komt het merk tegemoet aan 
de trendy klantenwens om het exterieur van het voertuig te personaliseren. Als 
eerste stap kunnen de klanten direct bij de bestelling kiezen uit een assortiment van 
exclusieve productelementen: Speciale folies in diverse uitvoeringen, individuele 
belettering, aluminium velgen en radiatorgrille als speciale accessoires. Als optie 
kunnen klanten ook hun eigen ideeën voor het ontwerp van het exterieur realiseren - 
na controle van de haalbaarheid. Het bijzondere hierbij is dat alles uit één hand komt, 
want Bürstner produceert niet alleen het voertuig, maar werkt het na de 
serieproductie ook af. Voor de klant betekent dit: één contactpersoon, hoogwaardige 
materialen, kwaliteit en garantieservice. 

 

"Met onze professionele dienstverlening vervullen wij de dromen van veel van onze 
klanten die hun mobiele thuis willen personaliseren", legt Dominique Streif, hoofd van 
Bürstner After-Sales, uit. 

 

De volgende stap is de uitbreiding van het personaliseringsaanbod met de nadruk op 
het interieur. 



 

De eerste modellen zullen worden gepresenteerd op de Caravan Salon Düsseldorf op 
de stand van Bürstner in hal 6 D03. 

 

***EINDE*** 

 

 



 

Bürstner op sociale netwerken 

  

 

Bürstner GmbH & Co. KG 

Bürstner is een merk in het mainstream segment dat campers, caravans en buscampers 
produceert. Bürstner staat vooral bekend om harmonieuze woonideeën, functionaliteit en 
wooncomfort met een eigentijdse uitstraling. Bürstner GmbH & Co. KG is gevestigd in Kehl, 
Duitsland, met een tweede productiefaciliteit in Wissembourg (Frankrijk/Alsace), en is onderdeel 
van de Erwin Hymer Group. Meer informatie vindt u ook op https://www.buerstner.com/ 

Erwin Hymer Group 
 
Erwin Hymer Group is een 100 procent dochter van THOR Industries, een van 's werelds grootste 
fabrikanten van recreatieve voertuigen met meer dan 31.000 werknemers wereldwijd. Erwin Hymer 
Group verenigt aanbieders van campers, caravans en accessoires, alsmede verhuur- en 
financieringsmaatschappijen, onder één dak. Tot Erwin Hymer Group behoren de camper- en 
caravanmerken Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, ERIBA, Etrusco, 
HYMER, Laika, LMC, Niesmann+Bischoff, Sunlight en Xplore, de camperverhuurders Crossrent, McRent 
en Rent Easy, chassisbouwer Goldschmitt, onderdelenleverancier Movera en het reisportaal 
FREEONTOUR. Meer informatie is beschikbaar op www.erwinhymergroup.com. 

Voor gedetailleerde informatie en uitleg over alle gewichts- en zitspecificaties, verwijzen wij u 
naar onze verkoopdocumenten, onze website, onze configurator of neem contact op met onze 
merkdealer. Als u specifieke vragen heeft, neem dan rechtstreeks contact met ons op: 
 
Perscontact  

Raymond Lesage 

Erwin Hymer Group Nederland 

raymond.lesage@erwinhymergroup.com 

 

Thorsten Erhardt 

Marketing Director 

thorsten.erhardt@buerstner.com 

 


