hoe u ons vindt

over ons
Al vele jaren bieden wij, de familie Blokhuis, jonge en nieuwe

Vanaf A27/A15:

caravans aan voor de verhuur. Er is veel interesse in ons huur-

Bij knooppunt Gorinchem volg aanwijzingen ‘Gorinchem Rotterdam

aanbod. Elk verhuurseizoen wordt ons park verrijkt met diverse

Tiel Nijmegen’. Rechts aanhouden ‘Gorinchem Rotterdam’ en daar-

nieuwe caravans, van de merken Adria en Knaus.

na ‘Gorinchem Schoonhoven’ richting de N216. Aan het einde van
de afrit, bij de rotonde naar rechts. Dan bij de volgende twee roton-

Onze caravans verhuren wij standaard met een uitgebreide in-

den rechtdoor, N216 richting Schoonhoven-Giessenburg aanhou-

ventaris, fietsenrek, voortent en indien gewenst met een cam-

den. Bij hm-paaltje 3.6 vindt u de Landscheiding. Aan het einde van

pingset, spiegels en losse luifel tegen een bescheiden meerprijs.

deze onverharde en doodlopende weg staat uw caravan klaar.

Door een service gerichte aanpak hopen wij een steentje bij te
dragen aan een geslaagde kampeervakantie. Dit willen wij doen
door goed verzorgde, nette caravans aan te bieden en u de benodigde adviezen en informatie te verstrekken.
Sinds 2016 is het ook mogelijk om te overnachten op onze minicamping en campererf Kweetal. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn
als u de caravan een weekendje wilt uitproberen voordat u op
vakantie gaat.

A15
A27

CaravansHuren.nl
Landscheiding 1
3381 KK Giessenburg
Voor een afspraak, vragen of boekingen:
 +31 (0)6 53 27 58 73 / +31 (0)6 50 56 32 72
wij werken samen met

 LBlokhuis@caravanshuren.nl
 www.caravanshuren.nl

Informatiefolder

huurprijzen

huuraanbod
400QD

2-4 personen

462PU

4 personen

392PH

2-4 personen

462PK

6 personen

432PX

4 personen

472LU

huurprijzen

Type

Hoog

Midden

Laag

Dag

Knaus Sport 400 QD

440

400

350

55

Adria Altea 392 PH

450

410

360

60

Adria Altea 432 PX

500

450

415

65

Adria Altea 462 PU

520

475

440

65

Adria Altea 462 PK

520

475

440

65

Adria Altea 472 LU

550

500

460

70

Knaus Retro

299

250

225

50

4 personen

Hoogseizoen laatste vrijdag van juni t/m de laatste vrijdag van augustus. Middenseizoen laatste vrijdag van mei t/m de laatste vrijdag van juni en

Retro

de laatste vrijdag van augustus t/m de eerste vrijdag van oktober. Dagprijzen Dagprijs is voor elke losse dag dat een huurder verlengt aan de huurperiode van een week of dat een huurder huurt betreffende een huurperiode korter dan een week. Per dag huren is alleen mogelijk in het laag- en
middenseizoen. Voor een huurperiode korter dan een week worden boekingskosten gerekend van € 10,-.

2 personen

huur inclusief
De huurprijs is inclusief:
caravanverzekering
voortent/ luifel met tapijt
verlengsnoer + adapter
koelkast, incl. vriesvak

inventaris
2 gasflessen
reservewiel
watertanks

fietsendrager
disselslot
stabilisator
verwarming

Extra huur opties:
– Hulpspiegels: € 15,- per boeking
– Campingset; 1 tafel en 2 stoelen: € 15,- per boeking
– Campingset; 1 tafel en 4 stoelen: € 20,- per boeking
– Losse luifel (ipv voortent): € 35,- per boeking

