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c ar avans  EEr s tE indruk LMC s t yLE 440 d tEk s t: t iMo dE BoEr, foto’s: Mario Vos 

     MEt dank a an C ar aVanCEntruM Van VoorthuizEn 
 En C aMping dE grEBBELiniE

Ook op koudere dagen 
zit je er warmpjes bij 
in de LMC Style 440 D. 
De caravan is namelijk 
niet alleen uitgerust 
met heteluchtverwar-
ming, maar heeft ook 
standaard elektrische 
bijverwarming in de 
vloer.  

Geen opties, maar alles standaard. dat is het nieuwe normaal. 
Zo koop je de lmC style 440 d met alles erop en eraan voor noG 
Geen 19.000 euro. maar hoeveel Caravan krijG je dan voor dit 
Geld? aCsi FreeliFe ZoCht het voor je uit. 

Inpakken  
en wegwezen

D
it model is speciaal gebouwd voor 
de Nederlandse markt”, zegt René 
van Voorthuizen als we de LMC 
Style 440 D bij Caravancentrum Van 

Voorthuizen in Renswoude komen oppik-
ken. “Compact van formaat, maar wel met 
extra lange bedden.” Om een goede indruk te 
krijgen wat dit actiemodel van LMC nog meer 
te bieden heeft, haken we de caravan aan de 
Nissan X-Trail (lees ook de trekautotest op 
pagina 60) en rijden ermee naar Camping De 
Grebbelinie. Ondanks de lockdown is de cam-
ping geopend, alleen is het sanitairgebouw 
gesloten. Naast de kleine recreatieplas vinden 
we een prachtig plekje waar we de steunen 
uitdraaien. Wat direct opvalt is dat deze zijn 
uitgerust met bigfoots. Met deze extra brede 
stabilisatievoeten staat je caravan altijd 
stabiel en voorkom je dat de uitdraaisteunen 
wegzakken. 
Maken we een ronde langs de buitenkant 
van de Style, dan zien we een strak en stijlvol 
design, met een subtiele striping in zwart en 
grijs. De 6,82 meter lange caravan heeft ha-
merslag zijwanden. Het dak, de voor- achter-
kant hebben een gladde beplating die tevens 
hagelbestendig is. Erg handig zijn het extra 
stopcontact en de gasaansluiting die aan de 
buitenkant zijn aangebracht. De bodem van 
de disselbak is fraai afgewerkt met alumi-
nium traanplaat en herbergt de meegeleverde 
afvalwatertank.
Behalve ‘LMC’ prijkt ook de naam 
‘Münsterland’ op de zijkant van de caravan. 
Dat vraagt misschien om uitleg. LMC is de 
afkorting van Lord Münsterland Caravan 
GmbH dat precies 65 jaar geleden begon met 
het bouwen van caravans. In de jaren zeven-
tig liep de eerste Münsterland-serie van de 
band die begin jaren tachtig genoot van een 
enorme populariteit. Het bedrijf is gevestigd 
in Sassenberg (Duitsland) waar nog steeds 
de gehele productie plaatsvindt. 100 procent 
made in Germany dus. 

Wonen
Tijd om de caravan van binnen te bekijken. 
De buitendeur heeft een venster en er zit 
een afvalemmer aan bevestigd. Middels de 
schuifbare hordeur houd je ongedierte buiten. 
Dankzij het lichtblanke houtwerk met witte 
elementen en de greystone bekleding oogt 
het interieur 
fris en strak. Rechts van de entree zien we een 
kapstok en een opbergkastje met zwarte leg-
plank met marmerlook. Boven de deur zit een 
bedieningspaneel waarmee je onder meer de 
verlichting kan bedienen. Tot ons genoegen 
is ook een rookmelder niet vergeten. Wellicht 
een detail, maar wel een hele belangrijke 
dat standaard op iedere nieuwe caravan zou 
moeten zitten – top!
Links van de buitendeur bevindt zich het 
woongedeelte met een zithoek rondom. 
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De uitdraaisteunen zijn voorzien van bigfoots voor extra stabiliteit.

Op de buitenkant vind je een extra stopcontact en gasaansluiting.

De wastafel is buiten de toiletruimte geplaatst zodat je op het toilet 
zelf veel (opberg)ruimte hebt. 

De keuken heeft een extra ruim werkblad. Rond de hele bovenzijde 
van de caravan vind je opbergkasten met daaronder nog een 
legplank.

Superhandig: de tafel in het woongedeelte zit niet vast aan de grond.  

Dankzij het extra lange bed (2.10 m) hoef je niet snel bang te zijn dat 
je voeten buiten boord steken. 

De banken staan een stukje van de wand af. 
Daarmee wordt de ventilatie bevorderd en con-
densvorming beperkt. Van de tafel zijn we direct 
erg gecharmeerd. Deze zit namelijk niet vast 
aan de grond bevestigd en is zelfs uitneembaar. 
Superhandig, maar wel even vastzetten tijdens 
het rijden. Bovendien geniet je vanwege zijn 
compacte formaat van veel bewegingsvrijheid bij 
het zitten. Eten met vier man aan tafel is daaren-
tegen wel weer krap. Door de tafel in te klappen 
creëer je op de banken twee extra slaapplaatsen. 
De zithoek heeft ramen rondom waardoor er lek-
ker veel daglicht naar binnen kan vallen. Via het 
grote dakvenster komt er ook daglicht van bo-
ven. Wil je niet ‘te kijk’ zitten voor de buren, dan 
kun je vitrage voor de ramen trekken. Tevens heb 
je de optie een doorschijnend rolgordijn omlaag 
te trekken. Boven de zithoek zijn spotjes aange-
bracht die je dankzij een spanningsrail op iedere 
gewenste plaats kunt bevestigen. 

KeuKen en sanitair 
De keuken heeft een prettig ruim werkblad van 
zwart ogend marmer. Je hebt de beschikking 
over een driepitsgascomfort en een Dometic 
koelkast met uitneembaar vriesgedeelte. Onder 
het werkblad vind je bergruimte in drie lades met 
softclose-sluiting. Naast de koelkast is er nog een 
smalle langwerpige kast. De kastjes boven de 
keuken hebben een vergrendeling om te voorko-
men dat je servies tijdens het rijden door de ca-
ravan vliegt. Over de hele lengte van de keuken 
is er een strip met ledverlichting aangebracht. 
Er is maar één stopcontact. Wel kun je – indien 
je snoer lang genoeg is – het stopcontact van de 
naastgelegen wastafel gebruiken. Ook deze is 
uitgevoerd met een blad met marmerlook met 
daarboven een grote spiegel met ingebouwde 
spotjes. 

Leefcomfort
de extra lange bedden (2.10 m), de zithoek met uitneembare 
tafel, het brede aanrechtblad van de keuken, de ruime 
toiletruimte en de vele ramen en dakvensters waardoor veel 
daglicht naar binnen kan vallen, dragen bij aan een zeer 
ruimtelijk gevoel.

slapen

zitgroep

keuken

toiletruimte

Meubelkwaliteit

Belading
deze LMC heeft meer dan genoeg laadruimte die bovendien 
goed toegankelijk is. dankzij de gewichtsverhoging naar 1.500 
kilogram die standaard bij dit actiemodel zit, heb je tevens wat 
meer speelruimte wat je aan kilo’s meeneemt. 

Bergruimte

Laadvermogen

gewichtsverdeling

Uitrusting
Voor een caravan die in de markt wordt gezet als ‘compleet’, 
levert de LMC style 440 d inderdaad veel waar voor zijn geld. 
alles wat je nodig hebt zit er standaard in.

opbouw

Veiligheid

techniek

afwerking

Verlichting

rijeigenschappen
de combinatie van de nissan X-trail met de LMC voelt stabiel 
aan en de caravan volgt de trekauto voorbeeldig.

rij-impressie

rijveiligheid

Totale lengte 682 cm

Lengte binnen 493 cm

Totale breedte 233 cm

Breedte binnen 218 cm

Totale hoogte 261 cm

stahoogte binnen 198 cm

Omloopmaat 962 cm

rijklaar gewicht 1.131 kg

Max. gewicht 1.500 kg

Max. opwaardering 1.700 kg

Hoogst mogelijk laadvermogen 537 kg (bij asverhoging 
naar 1.700 kg)

TecHniscHe gegevens LMC styLE 440 d

Onderstel o.a.: antislingerkoppeling, premium-chassis, aL-ko Euro delta as, schokbrekers, stabiele 
uitdraaisteunen inclusief bigfoots, disselafdekking, aluminium wielen, gewichtsverhoging tot 1500 kg

Opbouw o.a.: uitzetbare ramen met multifunctionele rollo‘s, automotive achterlicht, 4 dakluiken, 
derde remlicht, disselbakdeksel met houder, voor-, dak en achterwand voorzien van gfk, zijwanden in 
hamerslagbeplating, buitendeur met raam inclusief afvalemmer, dakluik heki 2, hordeur

interieur/meubilair o.a.: plafondverlichting, garderobeplek bekleed met stof, 
rondom bovenkastkleppen, binnenwanden achter in meubeldecor, achterventilatie (wanden/meubels), extra 
lang bed (210 cm), koudschuimmatrassen, wastafel met spiegel

Techniek o.a.: rookmelder, tV plek voorbereiding, LEd-verlichting in woonruimte, stopcontact buiten 
230 V, 12 V, tV en gas, heteluchtverwarming 230 V (elektra), elektrische bijverwarming vloer, 230V boiler 
voor warmwaterverzorging, 3 pits kookstel op gas met elektrische ontsteking, koelkast 86 liter, elektrisch 
bedienbaar cassettetoilet, verswatertank 44 liter (met buitenvulopening), verswatertankaanduiding, 
vuilwatertank in de disselbak, gasdrukveer bij vaste bedden

Prijs
Vanafprijs: € 18.980
Verkrijgbaar bij o.a.: 
Caravancentrum Van 
Voorthuizen in renswoude  
vanvoorthuizen.nl

BeOOrdeLing

 superieur    zeer goed    goed  redelijk    onvoldoende

De LMC heeft hamerslag zijwanden. De gladde 
beplating van dak, voor- en achterkant is 
hagelbestendig. De aluminium wielen zijn 
standaard. 
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redacteur Timo de Boer
doordat de LMC style 440 d heel compleet de showroom uitrolt, kun 
je er eigenlijk direct mee op weg. naar mijn mening is alles aanwe-
zig om met deze caravan fijne vakanties te beleven. de indeling en 
inrichting – met als aandachtspunten het extra lange bed en de 
uitneembare tafel – heb ik als zeer prettig en praktisch ervaren. ook 
qua afwerking heeft de LMC een goede indruk achtergelaten wat de 
prijs van een kleine 19.000 euro rechtvaardigt. ik zou zeggen inpakken 
en wegwezen… zodra de reisbeperkingen worden opgeheven uiteraard.

cOncLUsie

in. Bij het terugbrengen van de caravan meld 
ik nog even dat de caravan een voorraam mist. 
Daarmee staat hij immers wel afgebeeld op de 
flyer. “Die is optioneel”, zegt van Voorthuizen. 
Er zijn dus wel degelijk opties om deze all-
inclusive caravan naar eigen wens mee aan te 
vullen. Gezamenlijk rollen we de caravan weer 
terug de showroom in. En rollen doet de LMC 
op een paar fraai glimmende aluminium wie-
len. En ja, die zijn wel gewoon standaard. ■
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Bestel eenvoudig via: www.ACSI.eu/kleinenfijn

•  Alle campings elk jaar door ons geïnspecteerd

•  Uitgekozen op sfeer, kwaliteit en gemoedelijkheid

•  Inclusief kortingskaart voor het laagseizoen (t.w.v. € 17,95)

Genieten op kleine, 
sfeervolle campings

Vanaf € 14,95

Bij het openen van de toiletdeur moet je 
voorzichtig zijn deze niet tegen de wastafel 
te stoten. Het was netjes geweest als hier een 
deurstopper of stootrandje was aangebracht. 
Doordat de wastafel buiten de toiletruimte is 
geplaatst, heb je hier binnen ook daadwerkelijk 
veel ruimte om te bewegen. Naast het toilet 
vind je er nog wat bergruimte en legplanken. 
Nee, geen douche omdat de meeste kampeer-
ders daarvoor liever van het campingsanitair 
gebruikmaken. Vanwege de corona-maatre-
gelen is dat nu helaas dus niet mogelijk. De 
inbouw van een douche wordt niet aangebo-
den als optie, maar zou in deze coronatijd wel 
uitkomst bieden. 

slapen
Om de nachtelijke uren comfortabel door te 
brengen is de caravan ingericht met een twee-
persoons frans bed. Met een lengte van 2,10 
meter steken de voeten van ons lange volkje 
niet snel buiten boord. Met mijn 1,85 meter kon 
ik nog gewoon aan de ‘korte’ kant liggen. Een 
nachtje slapen in de caravan zit er helaas niet 


