
Caravanstalling
Parki

Halen en brengen in 2020

Dit jaar gaat het door de situatie betreffende het 
coronavirus allemaal wat anders dan we gewend zijn. 
Velen nemen de beslissing thuis te blijven en meerdere 
campings hebben besloten de poorten niet te openen.  
De caravans en campers blijven nu noodgedwongen bij 
ons staan.
Natuurlijk kunt u uw voertuig toch ophalen en brengen. 
We verzoeken u dan met maximaal twee personen uit 
het zelfde gezin het terrein te betreden en de auto te 
verlaten. Volg de instructies op die door het RIVM zijn 
uitgevaardigd!

Wilt u informatie, stel uw vraag per mail (voorkeur) of per 
telefoon (niet via de app) en kom niet onnodig naar de 
stalling!  
 
Zodra de situatie weer is genormaliseerd verwachten wij 
een groot aantal haal- en brengaanvragen in een korte 
periode. Dit kan leiden tot een overvolle parkeerplaats wat 
soms lastig voor u kan zijn. Wij stellen alles in het werk om 
e.e.a. soepel te laten verlopen.

We hopen op uw begrip.

Het team van PARKi
Piet van der Aa (beheerder locatie Boekel)
Frans Vos (beheerder locatie Gemert)

apr.
2020

Checklist voor een zorgeloze vakantie

•  Is uw caravan verzekerd en heeft u alle reis-documenten 
bij u?

•  Indien de caravan voorzien is van een stabilisator-
koppeling, zorg er dan voor dat er géén vet op uw 
trekhaakkogel zit.

•  Breng uw kogeldruk op het juiste gewicht (+/- 70 kg.).
•  Lege accu’s eerst opladen voordat deze in de caravan 

geplaatst worden.
•  Tijdens uw reis, zeker in het buitenland, kunt u te maken 

krijgen met een slecht wegdek. 
Zorg er daarom voor dat alle lading vast staat en niet kan 
schuiven. Leg zwaardere spullen niet in de bovenkastjes.

•  Disselbakken zijn over het algemeen niet waterdicht. 
Geen voortent of luifel, slaapzakken of kleding opbergen 
in de disselbak. Deze is bedoeld voor gas, water en een 
reservewiel.

•  Geen reservewiel op de caravanvloer leggen. Dit geeft 
een chemische reactie, waardoor er een kring ontstaat die 
niet meer schoon te krijgen is.

•   Let op aanraking van uw caravan met chemische 
producten zoals bijvoorbeeld ammoniak. Kunststoffen 
kunnen worden aangetast zodat kleurverschillen gaan 
optreden.

• Controleer voor vertrek uw bandenspanning.
• Controleer voor vertrek uw verlichting.
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• Stel uw spiegels van de auto goed af.
• Zet de tafel(s) in slaapstand als u rijdt.
• Ramen en dakluik goed afsluiten voor u vertrekt.
•  Zorg ervoor dat uw gasfles goed vast zit, de gastoevoer 

dicht is gedraaid en het gasventiel is gesloten.
•  Een gasfles plat in de auto of caravan leggen geeft tot 

200x meer gevaar. Zet daarom altijd de gasfles recht 
neer.

•  Zorg altijd voor wat reserve onderdelen, zoals 
zekeringen, waterpompje, kraantje en lampjes als u met 
vakantie gaat.

•  Wielmoeren natrekken m.b.v. de wielsleutel: na de 
eerste 50 kilometer.

•  Indien u geen zicht heeft op uw caravan, gebruik dan 
uw disselslot en/of de wielklem. Deze kunnen zowel 
aangekoppeld als afgekoppeld gebruikt worden. Indien 
de sloten niet gebruikt worden, vervalt de verzekering. 
Vergeet niet, na een tussenstop, het disselslot van de 
auto af te halen. Rijden met een disselslot is verboden 
en gevaarlijk!

•  Laat kopie van het kentekenbewijs of de herkomst-
verklaring en de sleutels en sloten nooit achter in de 
caravan.

•  Laat uw reservesleutels niet in de caravan liggen.
•  Bij het opzetten van de voortent kunnen er stokken 

omvallen bij onvoorzichtig gebruik. Dit resulteert bijna 
altijd in een deukje. Om zo’n deukje, hoe klein ook, 
onzichtbaar te herstellen bedragen de kosten al snel een 
paar honderd euro.

•  Let na het rijden op met het openmaken van 
kastjes. Spullen kunnen eruit vallen en op tafel(s) of 
aanrechtblad terechtkomen.

•  Laat tentdoek nooit langer dan 24 uur vochtig ingepakt 
liggen.

•  Tentdoek dat volledig uit kunststof bestaat, kunt u met 
schoon water reinigen.

•  Tentdoek dat geheel of grotendeels uit katoendoek 
bestaat, kunt u het beste laten drogen en afborstelen.

Beste kampeerders,

Tot op heden is ons bedrijf geopend, wel volgen wij al de 
regels die zijn opgelegd door het RIVM en de overheid. 
Graag willen wij u in deze moeilijke en onzekere tijden 
ontzorgen. Wij zijn positief gestemd en gaan er vanuit dat 
er deze zomer toch vakantie zal worden gehouden door u. 
Misschien anders dan gepland maar natuurlijk wel lekker 
met uw caravan. Om er voor te zorgen dat u zorgeloos van 
uw vakantie kan genieten willen wij ervoor zorgen dat uw 
caravan tip top in orde is. 
 
Naar aanleiding van onze fijne samenwerking met 
caravanstalling Parki willen wij de aanbieding die wij 
onze eigen stallingsklanten geven ook u aanbieden. 
Wij begrijpen dat u in deze tijd liever niet de deur uitgaat 
om uw kampeermiddel bij ons aan te bieden voor 
onderhoud of reparaties. Graag nemen wij dit voor u uit 
handen en verzorgen wij een gratis haal en breng service. 
De caravan zal ook gratis gewassen worden alvorens deze 
weer terug gaat naar de stalling.

De tarieven
De bovagbeurt € 245 euro met gratis halen en brengen en 
gratis wasbeurt. 
Voor de exterieurbeurt  € 205 euro gratis halen en brengen 
en gratis wasbeurt. 
Meld u aan via info@caravan.nu met uw naw-gegevens en 
caravan gegevens en wij regelen voor u de rest. 
U kunt natuurlijk ook telefonisch contact opnemen via 
0492-321741. 
 
Na het onderhoud zult u per mail het onderhouds-rapport 
en de factuur ontvangen. Wij bieden u graag deze service 
ook om te voorkomen dat dadelijk in Juni, Juli en Augustus 
de werkplaatsen overvol kunnen raken en wij nee moeten 
verkopen. 
Wilt u van deze dienst gebruik maken dan horen wij graag 
van u. Met vriendelijke groet,

Fam. Verheul en medewerkers Caravan Centrum Boekel 
0492-321741 of mail naar info@caravan.nu
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De 17 beste kampeer-apps voor je vakantie met caravan of camper
Ieder jaar gaan meer dan een miljoen Nederlanders kamperen; met de camper, caravan of tent. Of je nou in Nederland 
blijft, of naar Duitsland, Frankrijk, Scandinavië, Australië of ander land trekt; een goede voorbereiding is het halve werk. 
DroidApp (https://www.droidapp.nl/specials/kampeer-apps-caravan-camper)
zet de 17 beste camper apps voor je op een rij voor
een geslaagde vakantie!!
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