
 

                   Maarssen, 18 januari 2015 

Beste kampeermiddel-bezitter(s), 

 

Allereerst willen wij u een mooi en zonnig kampeerjaar toewensen! 

 

  In deze nieuwsbrief willen wij u graag over een aantal veranderingen informeren. Allereerst 

is de nieuwe loods geheel gereed, op het voorterrein is de oude tuinderschuur gesloopt en 

gaan we een officiële opening geven op 7 maart a.s.!  Daarnaast hebben 

op een rijtje gezet, wat er nog meer gaat veranderen voor u in stallingsjaar 

2015-2016.  

Officiële opening nieuwe loods zaterdag 7 maart 2015!  

 

Op zaterdag 7 maart a.s. geven wij een opening voor al onze klanten, 

en u mag natuurlijk altijd een familielid, buurman/vrouw kennissen 

meenemen, bij deze bent u van harte welkom! Samen met Marsman 

Caravans en Recreatie zullen we naast de bezichtiging van de stalling ook 

verschillende nieuwe modellen (2015) caravans van het merk Dethleffs en Adria 

presenteren. Daarnaast is er een moverspecialist, TV-audio inbouw specialist en nog veel 

meer. Voor de kinderen zal er ook van alles georganiseerd worden o.a. een springkussen..... 

Het wordt een hele leuke dag, komt u ook ? Noteer dan deze dag alvast in uw agenda. De 

officiële uitnodiging volgt nog ! 

 

Nieuwe loods gereed  

 

De nieuwe loods is nu geheel in gebruik genomen. We hebben het laatste gedeelte ook 

bestraat en daarmee is de gehele loods verhard.  

 

        
 

Parkeerplaats terrein  

 

De oude schuur is eindelijk gesloopt. Eerst kwamen er 

maanmannetjes (asbest)om het dak te verwijderen en 

later zijn de muren verwijderd. Hierdoor is er meer 

parkeerterrein ontstaan. Dit zal geheel verhard worden 

met asfalt. 

  

 

 

Nieuwe loods 



 

Onderhoud Marsman Caravans 

 

Wilt u nog gebruik maken van de onderhoudsservice van Marsman voor het start van het 

nieuwe kampeerseizoen, geef dit dan tijdig aan ons door ( website onderhoud Marsman).  

 

Onderhoud Schouten Campers 

 

Voor campers zijn we een samenwerking aangegaan met Schouten. Schouten heeft een 

gratis haal en brengservice van de stalling naar schouten en vice versa. Wilt u meer 

informatie zie onze website: onderhoud Schouten.  Op 14 februari a.s. geven zij een opening 

van hun pand op de proostwetering te Utrecht.  

 

Gasflessen 

 

Gasflessen mogen niet aanwezig zijn in de stalling, ook geen lege gasflessen, 

dit vanwege het ontploffingsgevaar. Dit jaar hebben we controle van de 

brandweer gehad. Zij willen kunnen controleren dat er geen gasflessen 

aanwezig zijn. Omdat de disselbakken vaak op slot zitten, kunnen wij dit niet 

meer controleren. Ons verzoek is dan ook, om de gasflessen thuis te laten en 

de disselbak niet op slot te draaien! (de caravan mag uiteraard wel op slot) 

Alvast dank voor uw medewerking!  

 

Haal- en brengen via website 

De website is onlangs geoptimaliseerd en voldoet nu aan HTML5 dat betekent dat u de 

website ook op mobiele devices goed kunt openen. Wij willen u daarom ook vragen om 

haal en brengverzoeken zoveel mogelijk via de website haal- en brengformulier te doen. Dit 

formulier synchroniseert direct met onze agenda. Daarnaast bevestigingen wij altijd uw 

verzoek per email (binnen 24 uur). Zonder bevestiging zijn wij niet in de gelegenheid om de 

caravan/camper ad hoc uit de stalling te halen. Heeft u geen bevestiging gehad, bel ons 

dan tijdig even! 

 

Haal- en brengservice naar camping 

Weet u dat wij uw caravan ook naar de camping kunnen wegbrengen en of ophalen? Wij 

hebben hiervoor een speciale transportservice, bent u geïnteresseerd lees dan op onze 

website of bel ons!  

 

Voor klanten die de caravan naar de camping gebracht willen  

hebben in het weekend van 27 en 28 maart is ons verzoek om dit zo 

snel mogelijk via het formulier op onze website: transportservice aan 

te geven. Wij zullen dan rond 20 maart contact met u opnemen om 

de exacte planning te bevestigen.  

 

Prijzen 

 

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de tarieven voor de stalling verhoogd. De prijs van 

jaarstalling is als volgt: Caravan / boten / vouwwagens is € 47,50 p.s.m. en voor de Camper / 

Auto is dit € 60 p.s.m.. De prijs van winterstalling is als volgt: Caravan / boten is € 37,50 p.s.m. 

en voor de Camper / Auto is dit € 50,- p.s.m. 

 

 

 

http://caravanstallingstichtsevecht.nl/diensten/onderhoud-caravan/
http://caravanstallingstichtsevecht.nl/diensten/onderhoud-camper/
http://caravanstallingstichtsevecht.nl/transportservice/
http://caravanstallingstichtsevecht.nl/transportservice/
http://caravanstallingstichtsevecht.nl/transportservice/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.rrpartycare.nl/Verkoop%20gas.htm&ei=Kw28VJLIGoKtUfawhPgO&bvm=bv.83829542,d.d24&psig=AFQjCNG6N4Qq9PwBBH0-FnygwmAx8yNDwg&ust=1421696683758510


 

 

Opzegging geef het op tijd door! 

 

Rond 1 april a.s. gaan wij weer de nieuwe facturatieronde doen!  

Voor degene die een contract hebben lopen van 1 april tot en met 31 maart, en die hier 

niet langer gebruik van willen maken, dienen vóór 15 februari (officieel 2 maanden!) a.s. op 

te zeggen, anders wordt er een nieuwe stallingsperiode in rekening gebracht conform onze 

voorwaarden.  

Adres of email wijziging 

 

Wanneer u een ander postadres of emailadres krijgt wilt u dan niet vergeten ook dit aan ons 

door te geven? Graag mailen naar ons email-adres en dan passen wij dit aan in onze 

klantenlijst, alvast hartelijk dank! 

 

 

Als slot 

 

Als slot wensen wij u een mooi kampeerjaar en dat u met plezier bij ons uw object komt 

ophalen en/of terugbrengen! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 
 

Ronald & Ivonne Verheul  

              

En de kids…………… 


