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Beste vakantieganger, 

 

Wat leuk dat je voor een vakantie met onze camper hebt gekozen! In deze handleiding 

lees je alle informatie over ons huisje op wielen. De camper is van alle gemakken 

voorzien, dus je krijgt ongetwijfeld een heerlijke vakantie. De Kampeerhal-camper heeft 

een uitgebreide inventaris, deze vind je verderop in de handleiding. De gasfles hoort ook 

bij de huur van de camper. Wel zo makkelijk met koken! Met de uitdraaibare luifel kun je 

tijdens regenachtige dagen ook van het buitenleven genieten. Denk je zelf nog even aan 

kleding, handdoeken, keukenlinnen en beddengoed? Dan kan het avontuur beginnen! 

 

Team Kampeerhal Roden wenst je een fijne vakantie en een goede reis! 
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Wat is er aan boord? 
Hieronder vind je de complete inventaris. Mis je iets en ben je benieuwd of dit wel 

aanwezig is? Neem dan contact met ons op. 

  4 grote borden   1 schaar 

  4 kleine borden   2 stoelen 

  4 grote kommen   1 campingtafel 

  1 saladebak   1 koekenpan met deksel 

  4 mokken   1 hapjespan 

  2 theeglazen   3 kookpannen 

  2 frisdrankglazen   6 onderzetters klein 

  2 bierglazen   3 onderzetters groot 

  2 wijnglazen (200 ml)   1 afvalbakje 

  2 wijnglazen (300 ml)   2 snijplanken 

  6 vorken   2 vliegenkappen 

  5 messen   1 vergiet 

  6 lepels   1 vuilniszakhouder 

  6 dessertlepels   1 bezem 

  4 schilmesjes   1 aansteker (elektrisch) 

  3 dunschillers   1 zaklamp 

  1 slacouvert   1 ventilator 

  1 broodmes   1 lantaarn 

  1 vleesmes   1 led lamp 

  1 spaghettilepel   1 sony box 

  1 garde   1 boodschappenmand 

  1 opscheplepel   1 droogcarrousel 

  1 bakspatel   2 waszakken (opvouwbaar) 

  2 pollepels   1 brandblusser 

  1 kaasschaaf   1 verbanddoos 

  1 flesopener   2 veiligheidsvesten 

  1 kurkentrekker   1 spiegel 

    

  2-pits gasstel   2 vries- zonnedeken 

  Waterkoker   1 rubberen hamer 
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  Espresso cups machine   1 waterpas 

  Thetford portable toilet + vloeistoffen   1 snoerhaspel 

  Opstap   1 stekkerdoos 

  Deurmat   1 kabel met CEE stekker 

  Koelbox   1 accutrainer 

    2 level ups 

 

Licht & koken 
Voordat je op pad gaat met de camper krijg je een gasfles mee met voldoende vulling 

voor je reis. De camper heeft ook een elektriciteitskabel. Deze kun je aansluiten op de 

elektriciteitskast op de camperplaats. Aan de bestuurderskant vind je het stopcontact 

om de stekker aan te sluiten vanaf de elektriciteitskast. De gasfles vind je in het kastje 

onder de kookplaat. Voor het ontsteken kun je de aansteker of de lucifers uit het 

servicepakketje gebruiken. 

Boven het bed vind je twee lampjes. Deze 

kun je aan doen door op de lichtbol te 

drukken. Ook vind je hier een USB-

aansluiting om bijvoorbeeld je telefoon op 

te laden. 
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Opzetten luifel 
Onze camper heeft een uitdraaibare luifel, ideaal voor hele zonnige of juist hele natte 

dagen. Hieronder vind je de instructies om deze in- en uit te draaien. Niet opzetten als 

het waait. 

 In de camper vind je een 

slinger, deze steek in het 

oogje aan de linkerkant 

van de luifel (foto 1). Draai 

linksom om de luifel uit te 

draaien. 

 Wanneer je de luifel 

helemaal hebt uitgedraaid 

zoals op foto 2, kun je de 

poten eronder zetten. 

 Foto 3 t/m 5; pak de poot 

eruit en draai deze naar 

buiten. Het pennetje (te 

zien op foto 3) moet 

draaien om de poot onder 

de luifel te zetten zoals op 

foto 5. Met het 

draaiknopje op de poot is 

deze verstelbaar in hoogte. 

 Zit je vakantie erop en wil 

je de luifel weer indraaien?  

a. Schuif de poot 

helemaal in en zet vast met het draaiknopje. 

b. Draai vervolgens de poten weer terug in het frame zoals op foto 4. 

c. Pak dan de slinger, steek deze in het oogje aan de linkerkant van de luifel 

(foto 1). Draai rechtsom om de luifel in te draaien. 
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Voor als je nodig moet 
De camper heeft ook een Thetford Portable toilet voor de kleine boodschap. Hier lees je 

hoe je dit toilet gebruikt.   
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Onze camper-regels 
Goed om even te lezen! Zo houden we de camper samen netjes en houden we het 

verantwoord en leuk: 

1. Roken doen we niet in de camper. Zo blijft de camper fris en fruitig. 

2. In verband met hygiëne leggen we geen textiel (lakens, dekens, kussens en 

handdoeken) in de camper. Nemen jullie dat zelf mee? 

3. De hond en kat passen op jullie (t)huis. Zo komen er geen losse haren en nare 

luchtjes in de camper. 

4. We gaan ervan uit dat jullie de camper (veeg)schoon achterlaten. Was de vaat 

even voor ons af en gooi het afval even weg. Dat scheelt ons een hoop werk. 

Vergeet je na gebruik van het toilet ook niet even het afvalwater en het toilet te 

legen en netjes schoon te maken? Bedankt! 

5. Gieten jullie de camper bij thuiskomst even vol met diesel? Dan kan de volgende 

huurder ook weer verder reizen. 

6. Oeps, iets te hard gereden? Geen paniek! We sturen de boetes gewoon door. 

Voorwaarden 

1. Kampeerhal Roden kan de reservering annuleren als er sprake is van overmacht. 

Als de reservering wordt geannuleerd door overmacht, zullen we je terugbetalen. 

Wat is volgens ons overmacht? 

A. Er is iets met de camper waardoor jij niet meer veilig kunt rijden. 

B. De gehuurde camper is niet beschikbaar en we kunnen ook niet zo snel een 

andere regelen.  

2. Je kunt de camper vanaf 14.00 uur ophalen bij Kampeerhal Roden. Zit het 

avontuur erop? Dan breng je de camper voor 10 uur weer terug. Deze tijden 

staan ook op de reserveringsbevestiging. 

A. Breng je de camper te laat terug? Dan rekenen wij hiervoor € 200,-. 
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3. Als voorwaarde 2A ervoor zorgt dat de volgende huurder ook te laat kan 

vertrekken, krijgt de huurder het huurbedrag van deze dag(en) terug.  

4. De camper is WA Casco verzekerd. Dat betekent natuurlijk niet dat je hem als 

botsauto moet gebruiken. Rij je toch schade? Het eigen risico is € 500,-. 

5. Heb je de reserveringsbevestiging binnen? Maak dan binnen 7 dagen de 

aanbetaling van 25% naar ons over. De rest van de kosten kunnen uiterlijk 8 

weken voor vertrek betaald worden. Zitten hier geen 8 weken tussen? Dan 

vragen we je om binnen 7 dagen te betalen.   

6. Wij rekenen een borg van € 500,-. Deze krijg je uiteraard terug als je netjes en 

zuinig op de camper bent geweest. De borg betaal je gelijk met het huurbedrag.  

A. Je krijgt de borg binnen 2 weken na het inleveren van de Kampeerhal-

camper terug op je rekening. Als je een boete of schade gereden hebt, 

houden wij dit bedrag in op de borg.  

7. Heb je je toch bedacht en wil je annuleren? Mail ons dan even.  

A. Annuleer langer dan 4 weken voor vertrek? Dan rekenen we 25% van de 

totale huur. 

B. Annuleer je binnen 4 weken voor vertrek? Dan rekenen we 100% van de 

totale huur.   

8.  Je moet minimaal 21 jaar zijn en een rijbewijs hebben om te camper te mogen 

huren. 

9.  Als je de camper komt ophalen, leggen we je alle ins- en outs van de camper 

even uit. De uitleg kun je later nalezen in de camper. 

10.  Wij zijn niet aansprakelijk voor eventueel letsel of schade tijdens de huurperiode. 

Denk aan verlies, diefstal of schade van je eigen spullen. 

11.  Wil je zo veel mogelijk op A en B-wegen rijden? Dat zijn de verharde wegen. Dit 

scheelt een hoop geschud en spaart de banden van de camper. 

12.  Europa is prachtig, blijf daarom ook binnen Europa. Genoeg avontuur daar hoor! 

 


