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Al sinds 1982 op de caravanboulevard in Heerhugowaard

Minimale huurperiode In het hoogseizoen hebben wij een minimale huurperiode van 2 weken.
Buiten het seizoen zijn weekenden of een week ook mogelijk. Vraag ons naar de tarieven en beschikbaarheid.

Afhalen en terugbrengen   Het ophalen en terugbrengen van de caravan gebeurt op vrijdagen.  Voor het ophalen hebben wij
de vrijdagmiddag ingepland. De praktische kanten van de gehuurde caravan worden dan uitvoerig met u besproken. 
Houd daarom rekening met 30 à 45 minuten aflevertijd. In sommige gevallen is het mogelijk om de caravan eerder op 
te halen, dit kunnen we helaas niet garanderen voor elke caravan. Bel voor de eventuele mogelijkheden. 

Betaling Als u een annuleringsverzekering afsluit, vragen wij u de helft van het totale huurbedrag binnen twee maanden na
reservering naar ons over te maken. Het resterende bedrag dient uiterlijk 2 weken voor aflevering te zijn voldaan. Bij het
niet afsluiten van een annuleringsverzekering dient de gehele huursom binnen 30 dagen te  worden voldaan.

Annulering   Bij een onverhoopte annulering houden wij de 'Algemene verhuurvoorwaarden BOVAG Caravan- en 
Camper bedrijven' aan. Deze zijn op aanvraag bij ons te verkrijgen en deze kunt u tevens vinden op de website van BOVAG.
De waarborgsom bedraagt €400,- U kunt dit bedrag contant bij ons voldoen of per pin bij het ophalen van de caravan. Dit
bedrag is tevens het eigen risico bij schade aan de caravan. Bij tijdig, correct en schoon  inleveren van de caravan ontvangt
u de waarborgsom binnen 2 weken via de bank terug. Indien u de caravan terugbrengt op donderdag om uiterlijk 16 uur, 
dan krijgt u € 25,- korting.

Advies Houd er rekening mee dat al onze caravans met 13-polige Jaeger elektra aansluiting zijn uitgerust. Wij raden deze
aansluiting op uw auto aan in verband met het verplichte mistachterlicht. Controleer of de auto deze aansluiting heeft. 
Als u met de caravan gaat rijden heeft u een extra set spiegels nodig. Deze spiegels, die op uw huidige spiegels 
kunnen worden bevestigd, verhuren wij voor €10 per week.  Wij leveren een zeer nette en schone caravan af en verwachten 
deze ook weer schoon terug. U dient de caravan van binnen schoon te maken en tevens het cassettetoilet leeg en 
schoon te maken. Anders zijn wij helaas genoodzaakt u schoonmaakkosten à € 250,- in rekening te brengen. Roken en
huisdieren zijn niet toegestaan in de caravans. Om u optimaal voor te bereiden op de huurperiode, raden wij u aan om onze 
verhuur instructievideo te bekijken op onze website.

Enkele tips Kijk op uw groene kaart of het gebruik van een aanhanger middels ‘AF’ is aangetekend. Indien u naar Spanje,
Duitsland of Polen reist dient u een extra groene kaart via uw autoverzekering aan te vragen.

Waarom huren bij Frans Stokman Caravans & Campers? Frans Stokman staat al ruim 35 jaar garant voor kwaliteit
en service. Onze verhuurcaravans zijn nooit ouder dan twee jaar en worden compleet en schoon aan u afgeleverd.
                                                                                        Daarnaast zijn onze huurcaravans niet voorzien van reclame.
                                                                                        Wij wensen u alvast een ontspannen vakantie toe!

ALGEMENE CONDITIES CARAVAN HUREN

Wist u dat...

wij ook campers

verhuren?

Openingstijden:
Ma t/m Vrij 9.00 tot 18.00 uur
Zaterdag     9.00 tot 17.00 uur
Caravan halen op vrijdag na 16.00 uur
Caravan terug brengen op vrijdag
voor 11.00 uur

Met de caravan op vakantie...

... met de vrijheidvan

caravanverhuur
bij Frans Stokman!



Veel mensen hebben het gemak van op vakantie gaan met een caravan al 
ontdekt. Het is maar wat gemakkelijk als u uw ‘eigen’ huis op wielen overal in
Europa kunt neerzetten.

Niet iedereen wil een caravan kopen. Sommigen vinden de aanschaf te duur voor die
ene keer per jaar dat ze met vakantie gaan.  Anderen willen eerst ‘proefdraaien’ voordat
ze besluiten om een caravan te kopen.

Deze groep vakantiegangers bieden wij de mogelijkheid tot het
huren van een kwaliteitscaravan van het merk Caravelair tegen een
zeer aantrekkelijke prijs. Er is keuze uit een groot aantal modellen:
van compact en licht tot een caravan voor de hele familie. Al onze
caravans worden maximaal 2 seizoenen gebruikt in de verhuur. 
In de meeste gevallen is het zelfs een caravan van dit jaar. 

Mocht u nog vragen hebben of de beschikbaarheid van onze 
caravans willen opvragen, dan horen wij dat natuurlijk graag!

    
      2021 VOOR-/ NASEIZOEN MIDDENSEIZOEN HOOGSEIZOEN
     19-03 t/m 16-04 16-04 t/m 02-07 02-07 t/m 27-08
     10-09 t/m 22-10 27-08 t/m 10-09
     
CARAVELAIR

Alba 390 325,- 400,- 475,-
Antares Style 400 350,- 425,- 500,-
Antares Style 410 350,- 425,- 500,-
Alba 472 350,- 425,- 500,-
Alba 426 325,- 425,- 575,-
Alba 466 325,- 425,- 575,-
Antares Style 496 350,- 450,- 600,-

Kijk voor de indeling van de caravans op onze website.

EXTRA OPTIES PER WEEK

•   Caravan Spiegels     €10,-

ALLE CARAVANS ZIJN UITGERUST MET:

•   Grote, uitritsbare, gemakkelijk op te zetten voortent
     met stormband
•   Koelkast
•   Volle gasfles
•   Kachel
•   Elektrische watervoorziening en jerrycan(s)
•   CEE-aansluitkabel met verloopsnoer
•   Slot
•   Reservewiel
•   Krik
•   Toilet
•   Toilet vloeistof
•   Instructieboekje
•   Grondzeil
•   Fietsendrager op de dissel

De Caravelair caravans zijn allen voorzien van een toiletruimte met
ingebouwd cassettetoilet. Alle modellen zijn door de aanwezige 
gasverwarming bij uitstek geschikt voor ‘caravannen’ in het 
voor- en naseizoen.
Let op!  Wij verhuren geen tafels, stoelen, keukeninventaris
              en beddengoed.

All-in huurprijzen in € per week 2021
(vrijdag tot vrijdag)

Met de caravan op vakantie!

Scan de QR code 
en bekijk direct de
beschikbaarheid

ACTIE:
Boek 3 weken - € 100,- korting
Boek 4 weken - € 150,- korting
Boek 5 weken - € 250,- korting

Alle prijzen zijn

inclusief voortent

én fietsendrager

Indien caravan op donderdagmiddag 
uiterlijk om 16 uur retour, 

dan € 50,- extra korting.
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