GEBRUIKSAANWIJZING KOKO
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Zet de caravan op zijn plaats en op de (hand)rem.
Draai de pootjes van de caravan uit (4 stuks). Er ligt een slinger in de disselbak waarmee je dit
kunt doen. Onder de pootjes leg je een plankje (ook in de disselbak). Zet de caravan zo recht
(waterpas) mogelijk.
Vraag bij de camping om elektra. De aansluiting zit aan de achterkant van de caravan.
Gas: draai de gasfles open in de disselbak en zet in het keukenkastje de rode schakelaar om.
Vul de jerrycan in de disselbak met water. Zorg dat het pompje in het water hangt. en laat
even doorstromen. Je kunt dit water niet drinken!
Zet de emmer onder de afvoer aan de achterkant van de caravan.
Luifel: de luifel trek je met de pees die er aan zit door de gleuf in de caravan. Je zet de
stokken in elkaar en deze span je met de draden goed strak.
Koelkast: het duurt even voordat deze echt koud is, geduld……

WAT JE VERDER NOG MOET WETEN






De handgrepen op de kastjes moet je indrukken voor ze open en dicht gaan.
De bloemen thermoskan alleen voor THEE gebruiken.
het linker aanrechtblad kun je openklappen en op een steun zetten voor meer werkruimte of
je klapt hem omhoog en haakt hem vast met het schroefje.
De buitenverlichting is een solarlamp, dus eerst in de zon zetten als je licht wilt.
Het beddengoed voor het 3e bed ligt in de linker bank.

VERTREK











Moltons graag laten zitten.
De caravan schoon opleveren.
Als er iets kapot is gegaan dit HEEL GRAAG even melden, zodat we het kunnen aanvullen of
repareren en de volgende huurder ook een complete caravan heeft.
De droge luifel netjes opvouwen en terug in de hoes doen. Let erop dat het ’s ochtends
vroeg altijd vochtig is, dus ook de luifel….het handigste is dus om deze al ’s avonds af te
breken als je vroeg weg gaat. Als het nat weer is graag even contact met me opnemen
(Mabel 0031624597042).
Barbecue leeg en schoon.
Jerrycan leeg.
Vuilwater emmer leeg en schoon.
Het bankbed weer terug opklappen naar banken en tafel.
Gas dicht draaien in de caravan en in de disselbak.







Doe de ramen en het dakluik dicht en vast.
Alle spullen in de caravan (tafel, stoelen, kleed etc) zetten.
Electra afkoppelen.
Pootjes indraaien (plankjes in de disselbak).
De sleutel kun je aan de binnenkant van de caravan laten hangen.

NB.
Als de caravan bij het ophalen niet volledig klaar blijkt te staan (je moet er zo mee kunnen gaan
rijden, zie boven) wordt er een nader te bepalen bedrag van de borg ingehouden.
Je kunt natuurlijk altijd contact met me opnemen als er iets is. Mabel 0031624597042

