
Navigatie apps
Navigatie apps met kaarten op scherm, stemgeleide navigatie en, tenzij anders vermeld, offline werkend.

Google Maps Apple kaarten
Sygic Caravan 

Camper Europe

TomTom GO 

Mobile 

Premium

Copilot Caravan 

Europe
Scout Here WeGo Waze Maps.Me ViaMichelin

Android X 0 X X X X X X X X

Apple X X X X X X X X X X

Naam app op 

Google Play of in 

Apple Store

standaard 

onderdeel van 

Android

standard op 

iPhone en iPad

Sygic Truck GPS 

Navigation

TomTom GO 

Mobile

CoPilot Caravan 

Europe

Scout 

Navigation & 

Maps

HERE WeGo Waze - GPS

MAPS.ME - Offline 

kaart en 

routeplanner

GPS Traffic 

Speedcam 

Route Planner 

ViaMichelin

Website sygic.com tomtom.com copilotgps .com scoutgps.com wego.here .com waze.com maps.me
viamichelin 

.com

Specifiek voor 

campers incl. 

maten en gewicht

0 0 X 0 X 0 0 0 0 0

Offline navigatie X beperkt X X X X X 0 X 0

Kosten app gratis gratis € 80,- lifetime € 20,- per jaar € 50,- lifetime gratis gratis Telefoon data gratis gratis

Kaarten van

Google 

gebaseerd op 

Tele Atlas

TomTom HERE
TomTom (was 

Tele Atlas)
? ?

HERE (was 

Navteq)
? OpenStreetMap ?

Kosten kaarten gratis gratis Europa incl. gratis Europa incl. € 3,50 - € 14,- gratis Telefoon data gratis Telefoon data

Kosten updates gratis gratis gratis 3 jaar. gratis gratis ? gratis n.v.t. gratis Telefoon data

Verkeersinfo X 1e jaar gratis X 1e jaar gratis X X
Info van 

gebruikers
beperkt X

Kosten daarvan Telefoon data
€ 15,- lifetime 

plus teledata

€ 11,- plus 

telefoon data
Telefoon data Telefoon data Telefoon data Telefoondata Telefoon data

POI's Zeer veel Weinig Veel Veel Veel Veel Veel 0 Zeer veel Veel

Algemene 

beoordelingen op 

internet

Zeer goed Goed Goed Goed Goed Gemengd Zeer goed

Zeer goed mits 

grote 

databundel

Goed
Goed mits grote 

databundel

Specifieke eigenschappen

Google Maps Veel lokale informatie. Eén zelf af te bakenen rechthoekige kaart is gratis te downloaden voor offline navigatie.

Met Google vind je alles, ook de route er naar toe, ook wandelend, per fiets en OV.

Apple kaarten Geeft ook aanwijzingen via Apple Watch.

Sygic Premium De camperversie baseert op de truck navigatie, maar werkt ook voor auto en motor. Sygic Lifetime Premium Navigation (niet specifiek voor campers) is goedkoper.

Er is een gratis versie zonder verkeersinformatie. Die heeft geen stemgeleide navigatie.

TomTom GO Mobile Premium TomTom is de eigenaar en beheerder van het kaartsysteem dat voorheen Tele Atlas heette en werkt nu samen met o.a. Microsoft.

CoPilot Copilot autonavigatie (niet specifiek voor campers) is goedkoper, ook met de aanvulling voor verkeersionformatie.

De camperversie werkt ook voor auto, motor, fiets en wandelaar. Voor fiets en wandelaar is niet praktisch bruikbaar.

Scout Ook voetgangersnavigatie. Scout werkt samen met contacten in social media.

Here WeGo Navigatie ook voor wandelen, fietsen en OV. Voor wandelen en fietsen niet praktisch bruikbaar.

Het kaartenbedrijf HERE was ooit Navteq en is nu in handen van Duitse autofabrikanten.

Waze Werkt goed online met real time data van gebruikers over files, flitsers enz. Offline alleen met een kaart van de vooraf geplande route.

Maps.Me Maps.me is gevestigd in Moscow, Rusland. OpenStreetMap (het kaartmateriaal) is van oorsprong Brits en ondergebracht in een stichting, gesteund door o.a. Microsoft. 

OpenStreetMap is een open systeem dat door vrijwilligers over de hele wereld is opgebouwd en wordt onderhouden. De nauwkeurigheid is i.h.a. goed.

Kaarten zijn ook gratis te downloaden voor systemen zoals Garmin en TomTom. Gemaakt om offline mee te werken.

ViaMichelin Werkt alleen online.

Navigon Ooit een populaire app. Niet opgenomen in dit overzicht. Garmin, het moederbedrijf, is er mee gestopt.

Ingebouwd in Android en Apple Gratis of alleen telefoondataBetaald


