PRAKTISCHE INFORMATIE BIJ DE HUUR VAN EEN LUXE STACARAVAN
AANKOMST
•
•

•

•
•
•

Vanaf 15:00 uur op de dag van aankomst kunt u uw caravan betrekken.
Met alle zorg hebben onze medewerkers uw caravan schoongemaakt. Indien er toch iets
niet in orde mocht zijn verzoeken wij u om dit direct bij de receptie te melden zodat wij het
alsnog kunnen verhelpen.
Wij raden u aan om te controleren of de inventaris compleet en niet beschadigd is.
Ook hier geldt dat als er iets mankeert, u dit direct bij de receptie kunt melden. Wij zorgen
vervolgens voor vervanging hiervan. Indien er niets gemeld wordt op de receptie gaan wij
ervan uit dat alles compleet was en zullen wij bij vertrek de eventueel ontbrekende en
beschadigde inventaris met u verrekenen (prijs per stuk).
Het huren en het gebruik van bedlinnen is verplicht. Bij aankomst zal dit klaarliggen in uw
caravan.
Uw auto mag u naast de caravan parkeren.
Het spannen van een wasdraad is niet toegestaan. Gebruik hiervoor het droogrek.

VERTREK
•
•

•

•

Op de dag van vertrek dient u de sleutel voor 10:30 uur bij de receptie in te leveren
(bij vertrek na 10:30 zullen wij een toeslag in rekening brengen).
De caravan dient netjes achter gelaten te worden. We vragen u de prullenbakken te
legen, af te wassen, de vloer aan te vegen en de lakenpakketten in een kussensloop bij
de ingang van de caravan te plaatsen.
De schoonmaakploeg controleert of de inventaris nog compleet en niet beschadigd is.
Indien er iets stuk is gegaan vragen wij u dit te melden bij de receptie.
Wanneer u wenst te vertrekken op een tijdstip dat de receptie niet geopend is, verzoeken
wij u de sleutel in de groene brievenbus bij de ingang van de receptie te deponeren.

