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Reglement Caravanstalling.
Hieronder volgt het reglement betreffende de caravanstalling op Camping de Ikeleane.
1.

De caravan is tijdens de stalling niet verzekerd voor brand- en stormschade. Dit moet door uzelf worden
gedaan. Behalve de schade die ontslaat door het verplaatsen van de caravans en dit is veroorzaakt door
de eigenaar van de caravanstalling.

2. De gasflessen moeten uit de caravan worden verwijderd.
3.

Stilzwijgend gaan wij er vanuit, dat de caravan/vouwwagen elk jaar terugkomt voor stalling. Als dit niet
zo is, dan moet dit voor 1 augustus worden gemeld. Omdat we anders genoodzaakt zijn kosten aan u in
rekening te brengen.

4. U kunt de caravan 3x per jaar in en uit de stalling halen/brengen. (halen en brengen wordt gezien als
1x). Als u vaker haalt en brengt, dan kost dit u € 5,00 per keer.
Een nieuw seizoen begint op 1 augustus van elk jaar.
5.

Elk jaar kan er per 1 augustus een tariefswijziging plaatsvinden.

6. De grootte van de caravan wordt opgemeten door de eigenaar van de stalling. (eventueel met
de eigenaar van de caravan)
7.

Het aantal m2 wordt bepaald door de lengte te vermenigvuldigen met de breedte.
De lengte is de afstand tussen het achterlicht (eventueel een fietsendrager) t/m de helft van
de dissel.
breedte is van raam tot raam (eventueel een zonnescherm).

8.

Als u uw caravan wilt ophalen dan dient u dit minimaal een dag van tevoren te melden. Dit kan per
telefoon 0516-541283, per e-mail. (info@ikeleane.nl). Wij zorgen er dan voor dat de caravan klaar
staat als u de caravan ophaalt.

9.

De eigenaar van de stalling haalt de caravan in en uit de stalling.

Aldus getekend op d.d. _____________________________
Naam:____________________________________________

Handtekening_______________________________________
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