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LEEF TES T KIP SHELTER PLUS C AR AVANS

“

ALS EEN GROTE TREKAUTO GEEN OPTIE IS EN 
JE GRAAG TERUG GAAT NAAR DE BASIS, IS ER 
NIET VEEL KEUZE AAN CARAVANS. DAN KOM JE 
BIJVOORBEELD UIT BIJ DE NIEUWE KIP SHELTER 
PLUS. ACSI FREELIFE MAAKTE EEN TESTRIT DOOR 
DRENTHE MET DEZE COMPACTE CARAVAN.

D
eze lichtgewicht van Nederlandse 
makelijk weegt leeg nog geen zes-
honderd kilogram. Beladen mag hij 
maximaal 750 kilogram wegen. Zelfs 

een hybride als de Toyota Prius is sterk genoeg 
om deze Shelter voort te trekken. Wij kiezen 
voor de Renault Clio TCe 100 die de Kip zonder 
problemen aan het rollen brengt. Meer over 
deze compacte trekauto lees je in de uitgebreide 
trekautotest op pagina 50. 

KIP SHELTER-SERIE
De Shelter Plus is trouwens niet de enige 
avonturier uit het aanbod van Kip Caravans. 
Voor wie dit model niet avontuurlijk genoeg is 
en gaat kamperen met een 4x4-trekker, heeft 
Kip de Shelter Offroad in de showroom staan. 
Kan een vakantie voor jou niet back-to-basic 
genoeg zijn? Dan kom je uit bij de Shelter Basic, 
die in tegenstelling tot de Plus geen luxe als 
vloerververwarming en een kooktoestel aan 
boord heeft. 
Terug naar de Shelter Plus. Nadat we de testca-
ravan hebben aangekoppeld bij de fabriek van 
Kip Caravans in Hoogeveen, gaan we op weg 
naar onze eerste bestemming: Vakantiepark 
De Wiltzangh in Ruinen. Vanaf het camping-
terrein loop je zo de bossen in van Nationaal 
Park het Dwingelderveld. Op deze druilerige 
oktoberdag is een handjevol kampeerplekken 
gevuld. Rondom het zwembad naast de recep-
tie is het grote groenonderhoud al begonnen. 
Metershoge struiken worden door de graafma-
chine vakkundig uit de grond getrokken. 

STANDAARD VLOERVERWARMING
Honderd meter verder trekken we bekijks met 
onze oranje-grijze combinatie. Ik heb het hefdak 
nog niet uitgeklapt of de eerste medekampeer-
der meldt zich al. “Zo’n kleine caravan heb ik 

nog niet vaak gezien. Stoer model zeg. Mag 
ik eens binnenkijken?” Geen probleem, maar 
ondertussen installeren mijn reisgenoot Mario 
en ik wel even de buitenkeuken. “Wow, hij heeft 
zelfs vloerverwarming”, zegt de vrouw verbaasd. 
Haar verbazing wordt nog groter als ik vertel 
dat deze elektrische vloerverwarmng standaard 
in de Shelter Plus zit. “Ik reis zelf in een camper 
maar ik kan me heel goed voorstellen dat zo’n 
kleine en lichte caravan voor sommige mensen 
ideaal is.” Na een paar minuten heeft de voor-
bijgangster het weer gezien. Ze loopt verder 
naar haar eigenlijke bestemming: het sani-
tairgebouw. Kunnen wij ook weer verder met 
het opbouwen van de nieuwe Shelter die door 
de verhoogde isolatie en het lage gewicht als 
eerste caravan ooit is uitgerust met het hoogste 
energielabel.

BINNEN- EN BUITENKEUKEN IN ÉÉN
De binnenkeuken tover je binnen vijf minuten 
om tot een buitenvariant. Je koppelt allereerst 
de gasslang los in het keukenkastje. Zorg er 
uiteraard wel voor dat het gas dicht is gedraaid, 
anders krijg je de slang vanwege een beveili-
ging nooit los. Je klikt het kooktoestel met twee 
hendels aan de zijkant los van het keukenblok. 
Vervolgens klik je het kooktoestel weer vast aan 
de achterkant van de caravan in een speciaal 
daarvoor bestemde rail, waarna je de tafelpoot Klein 

maar fijn “Stoer model. 
Mag ik eens 
binnenkijken?" 
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 superieur    zeer goed    goed  redelijk    onvoldoende

Leefcomfort
Het is wel even wennen zo’n compacte 
caravan met een leefoppervlak van nog 
geen vijf vierkante meter. Toch heb je met de 
optionele Vario luifel van De Waard erbij niet 
het idee dat je ruimte tekort komt, maar dan 
moet het weer wel mee zitten. De standaard 
vloerverwarming is een mooie luxe die je 
niet zou verwachten in deze Kip.

Slapen

Zitgroep

Keuken

Toiletruimte n.v.t.

Meubelkwaliteit

Beladingsmogelijkheden
Met deze kleine Kip Shelter moet je zuinig 
zijn met de hoeveelheid bagage die je 
meeneemt. Opties als een fietsendrager, een 
bagagarek- en luik zijn bijna een must, zeker 
voor de actieve kampeerder. Let in dat geval 
wel even op je laadvermogen, want daar zit 
je zo aan. 

Bergruimte

Laadvermogen

Gewichtsverdeling

Uitrusting 
De wanden, vloer, dak, wielkasten en de 
binnenwand van de disselbak zijn standaard 
geïsoleerd met styrofoam en de ramen 
voorzien van dubbele beglazing. De Kip 
Shelter valt op door het standaard hefdak 
met ventilatiemogelijkheden.

Opbouw

Veiligheid

Techniek

Afwerking

Verlichting

Rij-eigenschappen
Wat een verademing met zo’n lichtgewicht 
achter de trekauto. De Shelter is zo compact 
dat caravanspiegels overbodig zijn. Het enige 
nadeel is de korte dissel.

Rij-impressie

Rijveiligheid

Totale lengte 460 cm

Opbouwlengte 345 cm

Lengte binnen 290 cm

Totale breedte 183 cm

Breedte binnen 170 cm

Totale hoogte (hefdak uitgeklapt) 248 cm

Totale hoogte (hefdak ingeklapt) 215 cm

Stahoogte (hefdak uitgeklapt) 198 cm

Leeggewicht 595 kg

Rijklaar gewicht 595 kg

Maximaal toelaatbaar totaalgewicht 750 kg

Laadvermogen 155 kg

TECHNISCHE GEGEVENS KIP SHELTER PLUS

Chassis: Al-Ko, elektrische antislingerkoppeling, bandenmaat 14 inch

Opbouw: Gladde beplating, hefdak (150 x 135 cm) met ventilatiemogelijkheden, 
toegangsdeur aan de achterkant  van 78 cm breed die je optioneel kan laten 
vergroten naar 84 cm

Meubilair: Bevestigingsogen in de vloer voor het vastzetten van je fiets, 
combirollo’s, tot tweepersoonsbed (200 x 170 cm) om te bouwen zithoek, stoffering 
rug- en zitkussens in meerdere kleuren

Techniek: 4 stopcontacten (230 volt), vloerverwarming Ebeco 48 volt/80 watt, 
230 volt spanningsrail met verplaatsbare spots (optioneel met usb-aansluiting), 
absorptiekoelkast Powerfridge 60 liter Piëzo met vriesvak, naar buiten verplaatsbaar 
keukenblok

Vanafprijs € 16.500

Testredacteur Sander Cox
Ondanks de leefruimte van nog geen vijf vierkante meter is de Kip 
Shelter Plus van alle gemakken voorzien. Deze lichtgewicht caravan 
beschikt standaard over vloerverwarming en de binnenkeuken verander 
je eenvoudig in een buitenkeuken. Het hefdak met ritsbare ventilatie-
openingen maakt de caravan af en geeft de Shelter Plus een stoere 
uitstraling. Wie de Shelter Plus enigszins uitrust met opties als een 
luifel, een bagageluik, aluminium wielen en een veiligheidspakket komt 
al gauw in de buurt van de twee mille. Niet goedkoop voor zo'n compact 
model maar daarvoor heb je wel een duurzame caravan die op kleine 
schaal wordt gemaakt en waarvan je het uiterlijk kan aanpassen.

CONCLUSIE
aan de zijkant van het toestel vastklikt. Klaar is 
Kees. Voor de gastoevoer zit aan de achterkant 
een speciale aansluiting voor de buitenversie. 
Scheelt je weer een verlengstuk. Het opzetten 
van de optionele Vario luifel van De Waard kost 
niet veel meer tijd. Je schuift de drie delen in 
de tentrail aan de achterkant van de caravan. 
Je schuift drie stokken uit tot de gewenste 
lengte en zet ze vast met een haring en scheer-
lijn. De luifel die net als het hefdak is voorzien 
van De Waard-tentdoek geeft je leefruimte 
een welkome uitbreiding. Hij is maximaal 310 
centimeter breed en 178 centimeter diep.

LAADRUIMTE
In zo’n compacte caravan van 290 bij 170 
centimeter houd je naast de zithoek - die je 
eenvoudig kan ombouwen tot tweepersoons 

bed van 200 bij 170 centimeter – weinig laad-
ruimte over. Dan komt het er als caravanbou-
wer op neer om ieder plekje te benutten. Daar 
is Kip goed in geslaagd. Bovenin vind je zes 
verschillende kastjes voor de kleinere spullen. 
De grotere bagage kan je het beste onder-
brengen in de bankbakken. Veel meer heb je 
als back-to-basic-kampeeerder niet nodig. 
Daarnaast biedt Kip bovenop de vanafprijs 
van € 16.500 opties aan zoals een serviceluik 
en een bagagerek waarmee je het laadvolume 
kan vergroten. Op de dissel kan je daarnaast 
een optionele fietsendrager kwijt. 
Toch kan je er ook voor kiezen om je fiets in 
de caravan te vervoeren. Als je de tafel en een 
van de twee zijbanken inklapt, kan je in de 
Shelter precies twee fietsen kwijt. Vier stan-
daard bevestigingsogen in de vloer zorgen 

ervoor dat je de tweewielers makkelijk vast 
kan zetten. Zelfs een motor kan je kwijt in de 
Shelter. Daarvoor kan je optioneel de toe-
gangsdeur aan de achterkant van de caravan 
verbreden van 78 naar 84 centimeter, zodat je 
je zware tweewieler via een rijplaat makkelij-
ker binnen kan rijden.

ONTWERP ZELF JE DROOMCARAVAN
Staat het grijze interieur van de Shelter je wel 
aan maar ben je niet kapot van het exterieur? 
Via de online configurator op kipshelter.nl 
kan je tegen een meerpijs zelf je droom-Kip 
samenstellen.Stap voor stap kan je onder 
meer de gewenste kleur (zoals groen, bruin 
en blauw) en bekleding kiezen. Op aanvraag 
kan je zelfs het exterieur versieren met een 
zelfontworpen print. ■

Met de optionele luifel 
maak je het jezelf een 
stuk comfortabeler.  

De Kip Shelter Plus is 
standaard uitgerust met 
een keukenblok dat je 
zowel binnen als buiten 
kan gebruiken
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