Maarssen, 15 juli 2015
Beste kampeermiddel-bezitter(s),
De zomer staat voor de deur en u heeft vast al super veel zin in de
lange zomervakantie!
Daarom willen wij voordat u met vakantie gaat, u nog even bijpraten over eventuele
wijzigingen en verzoeken namens ons team. Veel lees plezier en tot snel!
Vakantieperiode en personeel
Ook voor ons personeel start de vakantieperiode en gaan op vakantie.
Leon Boeve: 11 juli tot en met 27 juli
Krystof Scoren: 3 juli tot en met 17 juli
Ronald en Ivonne: 2 augustus tot en met 16 augustus
Ronald en Krystof nemen dan deze periode waar. In de periode 2 augustus tot en met 16
augustus zullen wij zelf op vakantie gaan en nemen Leon en Krystof de stalling waar.
Graag dan ook het verzoek om zoveel als mogelijk is via de website de haal- en
brengverzoeken voor de vakantie in te dienen. Voor ons staan de verzoeken dan direct in
ons systeem!
Winterslaap of nog op pad deze winter?
Bent u nog van plan om ná 1 november (tot 15 maart) met uw caravan of camper op pad
te gaan? Dan willen wij u vragen om dit vóór 1 november kenbaar te maken aan ons. Op
deze wijze kunnen wij de stalling beter inrichten op klanten die nog wel weggaan en niet. In
de winterperiode zitten wij helemaal vol, en dan is het eigenlijk noodzakelijk te weten wie
nog plannen heeft en van wie het object een lange winterslaap krijgt! Dus mocht u nog
vakantieplannen hebben of een onderhoudsbeurt of iets dergelijks willen doen en daarvoor
moet het object uit de stalling gehaald worden geef dit als volgt door:
- Campers: Leg een A4tje waarop staat: ‘Winterperiode Halen’ achter het glas op het
dashboard.
- Caravans: Leg of plak een A4tje waarop staat: ‘Winterperiode Halen’ op het raam
aan de disselzijde.
- Vouwwagen: Plak een A4tje waarop staat: ‘Winterperiode Halen’ bovenop het
afdekdoek.
Wanneer u niet heeft aangekondigd dat u uw object in de periode van 1 november tot en
met 15 maart nodig heeft kunnen wij uw object niet meer uit de stalling halen. Het wordt dan
weer na 15 maart wanneer we dat voor u kunnen regelen!
Het klinkt misschien streng, maar afgelopen winter hebben we gemerkt dat doordat wij geen
inzicht hebben in uw plannen wij heel vaak de achterste objecten nodig hadden. Bij
campers die allemaal losgekoppelde accu’s hebben en een stalling die helemaal vol staat
is dit niet wenselijk. Dus vandaar deze oproep aan u!
Gasflessen

Nog even een reminder dat na de vakantie de gasflessen niet achter mogen
blijven in de caravan, camper of vouwwagen, dit vanwege het
ontploffingsgevaar. We willen u vragen om de disselbak open te laten zodat
bij eventuele controle de brandweer kan checken dat de gasflessen
daadwerkelijk worden verwijderd. Alvast dank voor uw medewerking!
Haal- en brengservice naar camping
Weet u dat wij ook uw caravan naar de camping kunnen ophalen? Wij hebben hiervoor een
speciale transportservice, bent u geïnteresseerd lees dan op onze website of bel ons!
Voor klanten die de caravan weer van de seizoenscamping naar de stalling
gebracht willen hebben, kunnen dit ook weer via het formulier op onze
website: transportservice aangeven. Wij zullen dan rond 20 september
contact met u opnemen om de exacte planning te bevestigen.
Poetsen en waxen
Sinds kort kunt u uw caravan of camper ook grondig laten wassen en/of poetsen. Uw
caravan kunt u alweer helemaal laten blinken vanaf € 32,50. Laat u de caravan, na het
wassen ook in de was zetten dan bent u al vanaf € 75, - klaar. U kunt uw camper ook laten
wassen of poetsen. De tarieven hiervoor zijn iets hoger omdat er andere middelen gebruikt
worden. Bij spuitwax of handwax dient de caravan/camper ook altijd eerst gewassen te
worden ivm vuilaanslag.

Caravan (lengte incl. dissel)
Klein (< 6 m)
Middel ( 6m – 7.5m)
Groot (7,5m >)

Wassen
(incl. dak)

Spuitwax
(incl. dak)

€ 35
€ 40
€ 45

€ 40
€ 45
€ 55

Campers
Klein (< 6 m)
€ 35
€ 40
Middel ( 6m – 7.5m)
€ 40
€ 45
Groot (7,5m >)
€ 45
€ 55
(Prijsoverzicht is ter indicatie, afhankelijk leeftijd en status lak)

Handwax
(handmatig poetsen
incl. dak)
€ 95
€ 110
€ 125

€ 140
€ 160
€ 180

Bij caravans en campers kunnen wij niet op voorhand een vaste prijs geven. Dit heeft onder
andere met het type plaat te maken maar ook met de leeftijd van het voertuig. Daarom
altijd even in overleg, het beste is om een afspraak te maken zodat wij kunnen zien wat de
staat van het kampeermiddel is.
Verkoop en bemiddeling
Bent u van plan uw caravan of camper te verkopen dan kunnen wij u daarbij helpen.
Doormiddel van onze bemiddeling hoeft u niet meer bij de verkoop zelf aanwezig te zijn, dit
regelen wij dan allemaal voor u! Wij zullen de verkoop begeleiden vanaf het moment van
adverteren tot het moment van overschrijven.

Wij rekenen voor bemiddeling een provisie van 8% over de verkoopprijs, met een minimum
van € 300, -. Heeft u interesse in deze bemiddeling neem dan contact met ons op!
Opzegging geef het op tijd door!
Heeft u een contract van 1 oktober tot en met 30 september, dan verlengen wij automatisch
uw contract per 1 oktober. Wilt u géén gebruik meer maken van onze stalling, denk dan aan
uw opzegtermijn! U dient namelijk vóór 1 augustus uw overeenkomst met ons op te zeggen!
Zegt u niet tijdig op dan zijn we genoodzaakt een nieuwe stallingsperiode in rekening te
brengen, zie onze algemene voorwaarden. Opzegging geschiet schriftelijk (brief of email).
Adres of email wijziging
Wanneer u een ander postadres of emailadres krijgt wilt u dan niet vergeten ook dit aan ons
door te geven? Mail ons even uw nieuwe gegevens, alvast dank!
Als slot
Als slot wensen wij u een mooie zomervakantie en een goede reis!
Met vriendelijke groet,
Ronald & Ivonne Verheul
Leon & Krystof
En natuurlijk de kids……………

