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Handleiding caravan.

Bij aankomst:
Welkom
Allereerst willen wij je welkom heten in onze caravan. Wij hopen dat je een fijne vakantie zult
hebben en met veel plezier gebruik maakt van de caravan. Met deze handleiding willen wij zo
veel mogelijk informatie geven over de caravan en het gebruik ervan. Leest de handleiding
rustig door en neem hem eventueel ter hand indien je problemen ondervind. Tevens vindt je
achterin een checklist om na te lopen bij het vertrek.
Aankomst.
Meld je na aankomst boven bij de receptie. Daar wordt je ontvangen door één van de eigenaren
of iemand van het personeel. Indien je nog niet bekend bent op Val Drôme Soleil kunt je daar
uitleg krijgen over de camping onder het genot van een welkomstdrankje. Tevens kun je aan de
receptie de sleutel in ontvangst nemen van de caravan.
De voortent en caravan betreden.
De voortent van de caravan binnengaan via de rechter voorzijde, gebruik de rits rechts van het
midden. Met de zojuist verkregen sleutel kan de caravandeur worden geopend.
Water en elektriciteit.
De stekker van de elektriciteit zit in het paaltje rechts van de caravan. Het water is aangesloten.
Is er geen water, kijk dan bij storingen.

Disselbak en serviceluik openen.
Met behulp van de platte sleutel kun je deze openen.
Stoelen en kussens.
In het schuurtje aan de voorzijde van de caravan staan
stoelen, kussens en overige accessoires.
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Gebruik van voorzieningen:
Gascomfort.
De gasfles* staat achter het gascomfort op de
grond. Je kunt deze fles ook bereiken door de
zijkant van de voortent gedeeltelijk open te ritsen.
* Voorzichtig met gas. Sluit flessen af na gebruik.

Skottelbraai.
De Skottelbraai en accesoires staat in het schuurtje. Na gebruik van de Skottelbraai de gasfles
dichtdraaien.

Gasflessen.
Er zijn ruim voldoende gasflessen. Mocht er een fles
leeg zijn kun je deze altijd wisselen voor een
andere. Lege flessen leg je onder de caravan of in
het schuurtje. Een reserve gasfles staat in het
serviceluik aan de zijkant van de caravan. Het luik
open je met de ronde sleutel.

Het Thetford toilet.
De cassette.
Het toilet uitsluitend gebruiken als urinoir en
geen toiletpapier in het toilet werpen!
Het reservoir bevind zich achter de lage grijze kast
aan de linkerzijde van de deur. Voor het eerste
gebruik dient het toilet gevuld te worden met de
voorgeschreven hoeveelheid blauwe toiletvloeistof
aangevuld met water. Voor het uitnemen van de
cassette de borging indrukken.

Cassette
Borging

Vuldop spoelwater

Zonodig(zie pijlglas) kan het spoelwater worden bijgevuld
vermengd met de voorgeschreven hoeveelheid vloeistof uit de
fles met de roze dop.
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Het toilet.
A. Spoelknop en afvoer openen/sluiten.
B. Niveau indicator cassette.
C. Houder toiletrol.

A
C
B
Bediening Toilet.
• Na gebruik van het toilet de ronde knop
draaien tegen de richting van de klok, de
afvoer opent.
• Kort drukken op de knop om te spoelen.
• Draai nu de knop met de klok mee om de
afvoer te sluiten.

Niveau indicator toilet.
Zodra de rode kleur verschijnt wordt het tijd de cassette te
legen. Het legen en omspoelen kan boven bij het sanitair in
de daarvoor bestemde ruimte. Zeker bij warm weer is het
raadzaam om de cassette regelmatig te legen om geurtjes te
voorkomen.
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Verwarming.
In de voortent staat een elektrisch kacheltje. De caravan kan ook verwarmd worden door middel
van de centrale verwarming.
Bediening als volgt:
• De gasfles in het serviceluik dient aangesloten en geopend te zijn en het kleine heveltje(zie
pijl) in de leiding moet naar rechts gedrukt worden.
• In de caravan bevinden zich in het kastje onder de tv aan de linkerzijde twee gaskraantjes,
de onderste draai je open.
• In de caravan onder de hangkast bevind zich het bedieningspaneel van de kachel. Je hoeft
slechts de aangegeven knop met het druppeltje in te drukken.
• Stel de thermostaat(-/+) in op de middelste stand.

Bedieningspaneel in de caravan.
Boven de tv bevind zich een bedieningspaneel. De knoppen hebben de volgende
functies:
• De linkerknop “Mains” dient te branden. Dit is de stroomvoorziening van de
stopcontacten in de caravan.
• Verder de schakelaar voor de inbouw spots en pomp(spoeling toilet)
• De schakelaar VAN/CAR dient op “VAN” te staan.
• Awning is voor de buitenverlichting boven de deur.
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Handleiding caravan.

Televisie.
Televisieontvangst gaat via de satelliet. De tuner staat in het kastje boven de tv. Tijdens het
gebruik op zeer warme dagen eventueel het klepje open laten voor wat extra koeling. Een
uitgebreide handleiding, hoe je de tv verbinding tot stand brengt, ligt uitgeprint in de caravan
maar is eventueel ook digitaal beschikbaar in pdf formaat.
Storing televisie ontvangst.
Indien het beeld bevriest de tuner even uitschakelen en daarna weer inschakelen. Indien de
tuner niet meer reageert op de afstandsbediening de tuner uitschakelen d.m.v. de aan/uit knop
aan de linker achterzijde van de tuner, of trek de stekker uit het contact. Even wachten en
daarna weer inschakelen. Het kan zijn dat tijdens hevige regen of atmosferische storing het
beeld even, of voor langere tijd, bevriest of stoort.

*Model tuner kan afwijken van de afbeelding.
aan/uit knop

Probleemoplossing.
Onderbreking in de watervoorziening.
Kijk of er water uit het tappunt komt. Deze bevind zich als je de plaats af loopt naar links
richting huis. Indien hier ook geen water uitkomt even vragen bij het huis of de kraan is
dichtgedraaid. Staat deze open dan is er een algehele storing in de watervoorziening.

Elektriciteitsstoring.
• Kijk of de stekker in de paal zit.
• Vraag of de buren rondom stroom hebben. Zo niet dan is er een algehele storing.
Wachten tot het is opgelost.
• Mogelijk is de automatische zekering uitgesprongen. Deze bevind zich op het pad naar
boven en bij de eerste afslag rechts staat de zekeringkast. Kijk of alle zekeringen naar
boven wijzen.
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De automatische zekering slaat door.
De oorzaak kan zijn dat je te veel elektrische apparaten tegelijk gebruikt. Nu is de caravan wel
aangesloten op een 10 ampère zekering maar ook die heeft een grens natuurlijk. Het maximaal
vermogen(w) wat je aan kunt sluiten is dus: 10a x 230v=2300w.
Ter indicatie het verbruik van enkele apparaten:
•
•
•
•
•

Boiler 500w
Waterkoker 1800w
Senseo 1450w
Elektrisch kacheltje 2000w
Stofzuiger 1600w
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Belangrijke aandachtspunten!
Wat absoluut niet doen.
• Roken in de caravan of voortent. Rooklucht dringt in het tentdoek en is uiteraard niet fijn
voor de niet rokende gasten erna.
• De wasbak in het keukentje alleen gebruiken voor de afwas met zo min mogelijk
afwasmiddel.
• Geen vet of etensresten door de afvoer spoelen.
• Het water niet hard of onnodig lang laten lopen.
• Geen dieren in de caravan of voortent laten. Voer geen (zwerf)katten.
• Suiker of zoetigheden niet open laten staan i.v.m. mieren.
• De matras beschermhoes verwijderen. Eventueel ligt er een schoon exemplaar in het
kastje boven het bed.

Kwetsbare plekken van de caravan.
• Ritsen van de voortent.
• De ramen en dakluiken.
• Rolhorren en rolgordijnen.
Gaarne extra aandacht besteden aan de bediening van
deze onderdelen.
Bij afwezigheid altijd de ramen sluiten, een onverwachte regenbui kan dan geen
waterschade veroorzaken.
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Tot slot.
Schoonmaak.
Onder de spoelbak staan schoonmaakmiddelen. In de grote grijze kast staat onderin een
stofzuiger.
Vertrek.
Met behulp van de checklist kunt je de caravan zo achter laten dat er geen schade aan de
caravan of vervuiling voor de volgende gebruiker kan ontstaan. Indien er vlak na je verblijf
andere huurders de caravan betrekken kunnen er enkele punten wijzigen maar dat geven wij
persoonlijk aan je door. Gebruik de los ingevoegde checklist om de punten af te vinken. Je
eigen bagage staat niet op de lijst.
Telefoonnummer.
Indien er problemen zijn met de caravan of je hebt een vraag over de werking van een
onderdeel, bel gerust.
Wij zijn bereikbaar op nummer: 06-12355851
Suggesties of klachten.
Heb je suggesties of iets gemist wat toch echt aanwezig had moeten zijn? Laat het ons weten.
Heb je het naar je zin gehad dan horen wij dat uiteraard ook graag. In de caravan ligt een
Schrift waar al diverse reacties in staan.
We hopen dat je een fijne vakantie hebt doorgebracht in onze caravan.
Met vriendelijke groet,
René en Linda.
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Checklist Vertrek
 Toilet legen en schoonspoelen! Daarna scheutje toiletvloeistof
en een liter water toevoegen. Cassette terug plaatsen.
 Gasflessen sluiten.
 Alle ramen sluiten(slaapgedeelte op kier met latje ertussen).
 Rolgordijn achterzijde dicht.
 Gordijnen voortent dicht.
 Caravan, voortent en inventaris schoon achterlaten.
 Geen zoetigheid of andere niet afgesloten etenswaren achterlaten.
 Caravan op slot en voortent dichtritsen.
 De caravansleutels afgeven aan de receptie van de camping
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