Wat kunt u verwachten van een caravan via Zo’n Vakantie?
Wat verwachten wij van u?
Bemiddeling
De komende maanden gaan we alle aanmeldingen inventariseren. Dat neemt enige tijd in
beslag. Wij hopen dat u daarvoor begrip zult hebben. Mensen die al vaker via ons met vakantie
zijn geweest, moeten er rekening mee houden dat mensen, die we vorig jaar niet konden
plaatsen en mensen die zich dit jaar voor het eerst aanmelden, voorrang krijgen. Stuur uw
formulier in vóór 30 april 2022! Vergeet niet uw handtekening te zetten. U geeft daarmee aan
akkoord te gaan met onze voorwaarden.
Voorwaarden
Zo’n Vakantie wil mensen, die om financiële redenen geen vakantie kunnen betalen, een
(bijna) kosteloze vakantie bezorgen.
Het komt nogal eens voor dat een reservering door de gasten wordt afgezegd. Dat
betekent een gemiste vakantieweek voor een ander gezin, want de caravan staat dan
leeg. We vragen daarom voor elke boeking € 25,00 administratiekosten.
De heen- en terugreis zijn voor uw eigen rekening.
Wij gaan ervan uit dat u zorgvuldig met onze spullen omgaat en de accommodatie schoon
achterlaat voor de gasten die na u komen.
Camping, caravan en toebehoren
De campings waar onze caravans vermoedelijk een plaats krijgen, zijn: Bergzicht in Ommen,
Besthemerberg in Ommen, De Kleine Belties in Hardenberg en De Klimberg in Rheezerveen.
Wij proberen campings te zoeken waar voor volwassenen en kinderen vertier is. In de meeste
gevallen zijn het christelijke campings.
De caravans zijn ingericht voor ongeveer 4-6 personen. In de caravan is in ieder geval het
nodige aanwezig, zoals pannen, borden, bestek, glazen, gasstel, koelkast, stoelen, watertank,
etc. Als u een vakantie krijgt aangeboden, laten wij weten wat u zelf eventueel moet
meenemen.
Onze caravans hebben een voortent en sommige caravans daarnaast ook nog een bijzettent
(+ slaapmatjes). U moet ervan uitgaan dat er in de caravan en in de voortent slaapplaatsen
zijn of soms gecreëerd moeten worden (door een rondzit om te zetten tot een bed). Dat wordt
improviseren in de vakantie!
In de caravans is geen douche, toilet of stromend water aanwezig. Wel kunt u ervan uitgaan
dat de sanitaire voorzieningen op redelijke loopafstand zijn.
Contactpersoon
Wij proberen op elke camping een aanspreekpunt/contactpersoon te hebben. U wordt aan
het begin van de week bezocht door deze contactpersoon en kunt voor allerlei vragen bij
hem/haar terecht.
Of we naast bovenstaande caravans nog iets anders kunnen aanbieden, is afhankelijk van
het aanbod via particulieren.

