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Uw voertuig en de verzekering

Zoals uitdrukkelijk in onze voorwaarden opgenomen mag 
tijdens de stalling van uw voertuig daarin geen gasfles aanwezig 
zijn. Uitgezonderd de nieuwe kunststof gasflessen. Dit op 
voorschrift van de verzekeringsmaatschappijen.  Om daarop 
controle te kunnen uitoefenen dient de disselbak van uw caravan 
of vouwwagen open te zijn. Zorg er voor dat in de disselbak 
geen waardevolle spullen worden opgeslagen!

Stroom nodig?

Als u tijdens het stallen van uw voertuig gekozen hebt voor 
een stroomaansluiting voor de start- of huishoudaccu’s 
vergeet dan niet om de passende kabel klaar te leggen bij de 
bestuurdersstoel of op de dissel. Deze moet geschikt zijn voor de 
normale stopcontacten.
Ook als gekozen is voor een druppellader hoort daar een 
geschikte verlengkabel bij.

Kiest u ervoor om uw voertuig niet aan de stroom of druppel-
lader te zetten dan wijzen wij u erop dat het te allen tijde 
mogelijk moet zijn de camper of auto te verplaatsen. 
Moeten wij gebruik maken van een starthulp om het voertuig te 
verplaatsen dan zullen daar 20,00 euro kosten voor in rekening 
worden gebracht. Bij constatering daarvan zullen wij u vooraf op 
de hoogte brengen. 
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2021, we gaan voor een jaar zonder beperkingen!
Wij wensen u een zorgeloze vakantie.  In deze nieuwsbrief een 

aantal mededelingen die daaraan kunnen bijdragen.



Uw voertuig op de foto!

In het door u allen geroemde systeem van Parki Caravanstalling heeft 
u ruim de gelegenheid uw voertuig bij ons op te halen en te brengen. 
Zoals bekend zijn onze beheerders daarbij niet altijd aanwezig. 
Bij het binnenzetten van uw voertuig constateren wij soms beschadigingen zoals een kras, deuk of gescheurde 
spiegel, die bij ons niet bekend zijn gemaakt.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons van die beschadiging op de hoogte brengt d.m.v. een berichtje met foto 
zodat zowel u als wij vast kunnen leggen dat deze beschadiging niet door Parki is veroorzaakt.  Bij voorbaat dank voor 
uw medewerking.

Uw voertuig verkopen?

Als u uw voertuig in de loop van het stallingscontract gaat verkopen is 
het mogelijk om deze plaats aan de kopende partij over te dragen. U 
kunt de nog resterende tijd met de koper verrekenen en geeft aan ons 
de gegevens van de nieuwe partij door. Gemakkelijk voor alle partijen.

Bandenspanning

Voor u met vakantie gaat is het belangrijk de bandenspanning van uw voertuig te controleren.  
De spanning die uw band moet hebben staat vermeld op de band met het kenmerk P.S.I. en 
daarachter een getal. In onderstaande  tabel kunt u aflezen welke druk in BAR bij dit getal hoort. 
De ANWB hanteert 3 BAR als vuistregel.

PSI 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
BAR 2,0 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 3,0 3,2 3,3 3,5 3,6 3,8 3,9 4,0 4,1 4,3 

Ook staat er op uw band een viercijferig DOT nummer dat de 
leeftijd van de band aangeeft. Houdt u er rekening mee dat deze 
van veel verzekeringsmaatschappijen niet ouder dan 6 jaar mag 
zijn. De eerste twee cijfers geven de week aan, de laatste twee het 
jaartal.

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

Neerbroek 23c  |  5427 PS Boekel
Boekelseweg 15  |  5421 PW Gemert


