
STAR RV Perseus RV (30 ft – 33 ft) 
 

 
 

Buitenaanzicht camper 

 

Dagindeling camper 
 

 

Nachtindeling camper 
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Modeljaar * 2019 
Lengte in meters 9,1 – 10 
Breedte in meters 2,6 
Hoogte in meters 3,3 
Hoogte binnen in meters 2,1 
Aantal stoelriemen 7 
Aanbevolen maximale bezetting 4 volwassenen + 3 kinderen 
Aantal geschikte plekken voor kinderzitjes 1 kinderzitje en 1 booster 

seat of 2 booster seats 
Bed in de cabover (in centimeters) 200 lang * 150 breed 
Bed-dinette  (in centimeters) 170 lang * 100 breed 
Bedbank (in centimeters) 150 lang * 100 breed 
Bed achterin de camper (in centimeters) 180 lang * 150 breed 

* : Modeljaar: het modeljaar van de camper komt niet altijd overeen met het bouwjaar. Het zal veelal 
voorkomen dat een camper bijvoorbeeld al in het voorgaande jaar is gebouwd. 
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AM / FM radio  
AUX / USB Port  
CD speler  
Kleurentelevisie  
DVD speler **  
Kluisje X 
Brandblusser  
Zonnescherm X 
Slide-out systeem  
Ingebouwd navigatiesysteem X 
Achteruitrijdcamera   

* * : De DVD speler in Amerikaanse campers is niet geschikt voor Europese DVD’s. 
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 Automatische versnelling  
Stuurbekrachtiging   
Rembekrachtiging  
Cruise control  
Luchtvering X 
Generator  
Benzinemotor  
Dieselmotor X 
Inhoud brandstoftank 208 liter 
Airconditioning dashboard  
Airconditioning dak  
Verwarming  
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Drinkwatertank 166 liter 
Afvalwatertank 113 liter 
Warmwatervoorziening  
Douche  
Buitendouche X 
Vast toilet  
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 Koelkast  
Vriezer  
Fornuis / Kookplaat 3 pits 
Magnetron  
Oven X 
Koffiezetapparaat X 

Alle informatie vermeld op deze pagina is onder voorbehoud van wijzigingen en kan in de praktijk afwijken. De bovenstaande afbeeldingen zijn bedoeld om u een indicatie te geven van de indeling van de camper. 
Doets Reizen streeft ernaar om de informatie op deze pagina’s up-to-date te houden, maar is niet aansprakelijk voor afwijkingen of tussentijdse wijzigingen door de camperverhuurder. 


