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Op het vakantiepark worden al jaren elektrische 
voertuigen gebruikt. Sinds een jaar of twee zijn 
ze overgestapt op de Selvo, waarvan er één is 
aangeschaft. Folker Frommeyer, parkmanager 
van Landal in Orvelte, is zeer tevreden. Dankzij 
de vele extra opties en toevoegingen kun je het 
model helemaal naar eigen behoefte aanpassen.

Kleine prijs
Frommeyer hoeft niet lang na te denken over 
de vraag waarom ze gekozen hebben voor de 
Selvo. ‘Dat was voor een groot deel vanwege de 
prijs. Zo`n vijf jaar geleden hadden we al eens 
rondgekeken naar een elektrische minicar, maar 
ik had toen niet het idee dat er echt iets nieuws 
op de markt was. De prijzen waren echter wel 
fors.’ Twee jaar geleden verscheen de Selvo op de 

Nederlandse markt. ‘Dit model was vernieuwend, 
tegen een veel lagere prijs.’
Zeker zo belangrijk was de samenwerking met 
de importeur, Green World Mobility. Frommeyer: 
‘Samen met hen konden we het model helemaal 
finetunen zoals wij wilden, de verlichting, bestic-
kering, zwaailichten. Voor Green World Mobility 
was het ook nog allemaal nieuw, dus moest er 
vaak geschakeld worden met de fabriek.’ Het 
model van Landal is uitgerust met een gesloten 
laadbak met rolluik. ‘De ruimte van de laadbak 
was voor ons gebruik nog iets te klein. Green 
World Mobility heeft daarom op ons verzoek 
nog een imperial geplaatst.’

Voordelen
Het kleine formaat van de Selvo is een enorm 

‘De minicar is een echte blikvanger op ons park’

Landal Greenparks in Orvelte was één van de 

eerste klanten in Nederland die het elektrische 

voertuig van Selvo aanschaften. Vanwege het 

kleine formaat en het geluidloze gebruik doet 

de minicar het uitstekend op het vakantiepark. 

De technische dienst werkt er dagelijks mee en 

kan er vroeg mee op pad om werkzaamheden 

te verrichten zonder de gasten te storen. ‘Men-

sen staan vaak te kijken als er een beer van een 

man uit zo`n klein karretje stapt.’
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Geluidloze minicar van Selvo 
perfect voor Landal Greenparks 
in Orvelte

De Selvo LT-Cargo van Landal Greenparks in Orvelte is 

uitgerust met een gesloten laadbak met rolluik.
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voordeel voor een vakantiepark als Landal. ‘We 
hebben geen brede wegen. Deze minicar kun je 
makkelijk even kwijt. Je passeert er eenvoudig 
de gasten mee zonder een sta-in-de-weg te zijn’, 
vindt Frommeyer. Het karretje trekt ook veel 
bekijks. ‘Omdat hij zo klein is, denk je dat je daar 
nooit lekker in kunt zitten. Als er dan een beer 
van een vent uit stapt, zie je de gasten met de 
ogen knipperen.’ De minicar zit dus veel comfor-
tabeler dan je aan de buitenkant zou verwach-
ten. Ook het uiterlijk van de minicar trekt de 

aandacht. ‘In vergelijking met andere aanbieders 
in de markt oogt het voertuig veel moderner.’
Een ander voordeel is dat de minicar geluidloos 
is. De technische dienst kan er al vroeg in de 
ochtend mee op pad, zonder dat gasten er last 
van hebben. Een voorwaarde is natuurlijk wel 
dat de accu`s krachtig genoeg zijn om er lang 
mee te kunnen rijden. ‘Oh, dat is echt geen 
enkel probleem’, verzekert Frommeyer. ‘Ook op 
een volledige werkdag redt hij het prima van `s 
ochtends tot `s avonds. Zelfs in de winter als de 
verlichting en verwarming de hele dag aanstaan.’

Intensief gebruik
In de loop van de tijd zijn er altijd dingen die wat 
minder werken of niet zo handig blijken te zijn. 
‘Dat zijn maar kleinigheden’, zegt Frommeyer. 
‘De minicar heeft in het gebruik nooit gefaald. 
Wat ik belangrijker vind, is dat die dingen door 
Green World Mobility altijd snel worden opge-
lost. Hierdoor weet je precies wat je aan elkaar 
hebt.’ Door het intensieve gebruik van de minicar 
is slijtage onvermijdelijk. ‘Onze mannen stappen 

de hele dag door in en uit, met allerlei materiaal. 
Dat laat op den duur wel gebruikssporen na.’ 
Maar ook wat dit betreft is Frommeyer uiterst 
tevreden over de service van de importeur. ‘Zo 
hebben zij buiten de garantie om een nieuwe 
stoel geplaatst. Dit soort dingen wordt dus 
gewoon goed opgelost.’

Om de voertuigen wat slijtvaster te krijgen, zou 
het mooi zijn als de modellen in de toekomst 
nog wat robuuster gemaakt kunnen worden, 
vindt Frommeyer. ‘Zeker als je ze inzet voor dit 
gebruik.’ Voor Frommeyer is dit echter geen 
aanleiding om over te stappen naar een ander 
model. ‘Nee, zeker niet. Wij zijn zeer tevreden, 
niet in de laatste plaats door de uitstekende ser-
vice van Green World Mobility.’
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‘We konden het 
model helemaal 
finetunen zoals we 
zelf wilden’

‘Wat ik belangrijker vind, is dat 
Green World Mobility altijd snel 
met een oplossing komt. Je weet 
precies wat je aan elkaar hebt’

De minicar is aangepast aan de behoeftes van het vakantiepark, dus ook met eigen bestickering.
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