
CARAVANSTALLING PIET S.L. 

Tel: +34 977768866  pietgijsbers@gmail.com 
Mob: +34 630205500              www.caravanstallingpiet.nl 

 

Hoe werkt Caravanstalling Piet? 

Boeken van uw caravan: 

- Minimaal 4 weken van te voren de caravan bij ons boeken, dit kunt u doen via de 

website www.caravanstallingpiet.nl of een email sturen naar pietgijsbers@gmail.com.  

- Als u de caravan boekt moet u natuurlijk wat details doorgeven: 

 Komt u de caravan zelf ophalen of moet caravanstalling Piet deze brengen. Zo 

ja, naar welke camping. 

 Komt u de caravan zelf terug brengen of moet Caravanstalling Piet deze 

ophalen. Zo ja, tijd en datum doorgeven. Geeft u geen tijd door zal 

Caravanstalling Piet een beschikbare tijd doorgeven.  

 Geef ook gelijk door of caravan gewassen moet worden. 

 Omdat er dit jaar een nieuw terrein bij komt en om het voor u zo makkelijk 

mogelijk te maken komt u zoals altijd gewoon eerst op de koffie. Dan kan ik 

uitleggen op welk terrein uw caravan staat. De nieuwe regel is dan wel: waar u 

uw caravan ophaalt moet u deze ook weer terug brengen. 

U komt aan op de camping. Wat nu? 

- Zodra u bent ingecheckt, naar uw plekje bent gelopen en heeft gezien dat deze vrij is 

Caravanstalling Piet bellen (+34 977768866). Zodra de eerst beschikbare chauffeur 

aanwezig is, zal hij uw caravan brengen. 

- We geven de caravan alleen af aan de klant zelf. Mocht dit niet lukken, kunnen we de 

caravan op de plek zetten op risico van de klant.  

De caravan wordt opgehaald de dag dat u vertrekt. Wat moet u doen? 

- Caravan van de pootjes afhalen en de dissel de goede kant opzetten zodat de 

chauffeur makkelijk kan aankoppelen. LET OP! De chauffeur komt alleen uw caravan 

ophalen en kan deze niet alleen verzetten.  

- Caravan op slot doen en zorgen dat alle ramen en dakluiken goed dicht zitten. NIET op 

kierstand zetten. 

- Let op uw reistijden als u komt vliegen. 

 

 

OPENINGS TIJDEN: 
Juli en Augutus van 07:00. 19:00 
Buiten seizoen altijd op afspraak. 
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