Maarssen, 28 Februari 2016
Beste kampeermiddel-bezitter(s),
In deze nieuwsbrief willen wij u graag bijpraten over de veranderingen en
aandachtspunten van onze stalling voor komend seizoen!
Gewijzigde openingstijden
Afgelopen jaar hebben wij van vele het verzoek gehad of ze de caravan ook tussen 17.3019.00 uur mochten komen ophalen. Dit heeft ons doen nadenken over onze openingstijden.
Mede hierdoor hebben wij besloten om de openingstijden aan te passen. Vanaf 15 maart
a.s. zullen wij de volgende openingstijden gaan hanteren (periode 15-3-2016 t/m 1-11-2016):
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

8.30 – 12.00 uur en van 13.30 – 19.00 uur
8.30 – 12.00 uur en van 13.30 – 19.00 uur
8.30 – 12.30 uur
8.30 – 12.00 uur en van 13.30 – 19.00 uur
8.30 – 12.00 uur en van 13.30 – 19.00 uur
8.30 – 14.30 uur
20.00 – 20.30 uur

Familienieuws
Afgelopen november is onze 4e telg geboren. Het is een zoon geworden en hij heet
Finn. Nu is ons gezin compleet met 2 meiden & 2 jongens. Alles gaat verder goed!
Naast dit heugelijke nieuws hebben wij ook verdrietig nieuws; Op
4 februari jl. hebben wij afscheid moeten nemen van onze vader en opa Jan
Verheul, wellicht beter bekend; ‘de oude man op de fiets’. We zullen hem erg
missen!
Paasweekend en ophalen caravan, boot of vouwwagen
Gaat u ook kamperen met de paasdagen? Gezien Pasen vroeg valt dit jaar,
gaan veel seizoenscampings rond 25 maart open.
Wij willen u daarom ook vragen, als u uw caravan voor het paasweekend wilt
ophalen, meldt dit dan tijdig!
Dit kan via de website en vul het haalformulier in! Op deze wijze kunnen wij zorgen dat uw
caravan tijdig en schoon voor u klaar staat!
Tempo 100 keuring
Op maandag 4 april a.s. komt de keurmeester van TUV Nord, tempo 100 keuringen
uitvoeren. Wilt u deze zomer met uw caravan 100 km door Duitsland rijden, meldt u
zich dan aan voor de TUV keuring! Op onze website (onderhoud) kunt u hierover
meer lezen!

Caravan Onderhoud Stichtse Vecht BV
Per 1 januari zijn we gestart met een Caravan Onderhoudsbedrijf: Caravan
Onderhoud Stichtse Vecht BV. We zijn BOVAG gecertificeerd, en hebben
inmiddels al tientallen grote beurten en reparaties uitgevoerd.
De werkplaats is volledig ingericht,
met alle benodigde apparatuur om een volledige
BOVAG onderhoudsbeurt uit te kunnen voeren!
De website voor onderhoud wordt steeds verder
gevuldt. Op de website staat sinds vandaag ook onze
nieuwe bedrijfsfilm. Zo krijgt u een goede indruk van
onze werkplaats en wie onze monteur (Ronald van
Zwieten) is. Bent u al nieuwsgierig.., bekijk onze website
www.caravanonderhoudstichtsevecht.nl!
Wilt u ook nog een onderhoudsbeurt en/of reparatie laten uitvoeren meldt u zich dan nu
aan via de website aanmelden Onderhoudsbeurt of bel ons voor meer informatie!
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 onze voorwaarden
op onze website of bel ons!
Voor de klanten die gebruik willen maken van onze transportdiensten, is ons verzoek om dit
zo snel mogelijk via het formulier op onze website: transportservice aan te geven.
Automatische verlenging contract 1 april 2016 - 30 maart 2017
Het contract van de jaarstalling (contractperiode 1 april tot en met 31 maart) wordt
automatisch verlengd voor het seizoen 2016-2017. Mocht u toch géén gebruik meer willen
maken van onze stalling, geef dit dan vóór 1 maart 2016 aan ons door, ivm de facturatie*!
*Let op wij geven geen restitutie van het stallingsgeld, zie onze algemene 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?
Als slot
Als slot wensen wij u een mooi kampeerjaar!
Met vriendelijke groet,
Ronald en Ivonne Verheul

