
 

Beste klant van Caravanstalling Piet, 

Hier is dan eindelijk het laatste nieuws over de stalling. 

Zoals velen al wisten zijn Piet en Marian op zoek naar een nieuwe eigenaar voor de stalling. Die 

is gevonden in hun dochter Sanne. Zij gaat de stalling overnemen en ook aanzienlijk uitbreiden.  

Dit jaar blijven Piet en Marianne nog wel op de achtergrond aanwezig zodat de overname zo 

soepel mogelijk zal verlopen en afscheid te nemen van jullie, onze fijne klanten. En jullie te 

bedanken voor het jaren lange vertrouwen dat jullie in ons hadden. Het was een belangrijke 

drijfveer voor ons. We zullen de gezellige gesprekken met het kopje koffie zeker gaan missen. 

Maar nu de grote vraag: Gaat er wat veranderen? En wat blijft hetzelfde? 

Wat is er nieuw: 

 Uitbreiding: 

- Zoals u al heeft gelezen, gaat de stalling uitbreiden. Het grote terrein schuin aan de 

overkant van de stalling wordt ook stalling. Dat betekent dat er weer voldoende plek 

komt voor grote caravans tot 8.5m. 

- Frank gaat op het nieuwe terrein wonen, maar er komt natuurlijk ook camera 

bewaking. Het hele terrein is omheind en er is maar één in/uitgang zoals bij de huidige 

stalling. 

 E-bike opladen! Vanaf dit jaar kunt u uw E-bike achterlaten en de volgende vakantie 

opgeladen en wel weer meenemen naar de camping. 

 Chema, de vriend van Sanne komt ook het team versterken. 

Wat blijft hetzelfde: 

- Frank blijft natuurlijk in het team en ook zal u Louis weer op de campings zien.  

- Service en punctualiteit zal niet veranderen. 

- Alles blijft op afspraak gaan. 

- Minimaal 4 weken van te voren boeken via de website. Zodra u dat doet krijgt u het 

nieuwe bankrekeningnummer in de bevestiging email samen met de rekening. 

- 2e hands winkeltje blijft ook (erg handig voor als u iets te kort komt). 

- en de koffie staat natuurlijk altijd klaar! 

 

 

 

 

 

Wij hebben het volste vertrouwen in Sanne en Chema en weten zeker dat u dit ook 

krijgt. 

Met vriendelijke groeten, 

Caravanstalling Piet 

CONTACT GEGEVENS: 
Sanne van de Rijdt 

Tel: +34 977768866 
Mob: +34 630205500 

Email: pietgijsbers@gmail.com 
www.caravanstallingpiet.nl 

 

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