
Welkom in onze caravan! 
Fijne vakantie J 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Buitenkeuken voor gebruik svp op de kopse kant van het terras zetten, 
richting elektriciteitskast. Nooit in de buurt van de voortent!! 

 
• Lampje bij het koffiezetapparaat nooit richting tentdoek buigen. Wordt heet!  
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1 Indeling 

 
 
1.1 Slaapplaatsen 

Bij binnenkomst in de caravan is links de zithoek omgebouwd tot tweepersoonsbed (van 1.40 x 2.00 
meter). Hierop liggen twee eenpersoonsdekbedden en twee hoofdkussens. Helemaal rechts zijn twee 
banken, ook te gebruiken als twee eenpersoonsbedden. In het caravanluik rechts in de voortent 
liggen nog twee hoofdkussens. 
 
S.v.p. zelf beddengoed meenemen, en evt. dekens en kussens (er zijn dus vier 
hoofdkussens en twee eenpersoonsdekbedden aanwezig). 
 
Het is mogelijk een klein tentje achter de caravan te plaatsen. 

1.2 Koken 

Het gasstel in de caravan is niet meer in gebruik, omdat er in de voortent een grotere, prettiger 
kookplaat is. De electrische ontsteking van dit kookblok is niet aangesloten! In het ladeblok liggen 
aanstekers en een flesje met aanstekergas. Ook kan er gebruik gemaakt worden van de 
buitenkeuken. Deze voor gebruik svp op de kopse kant van het terras zetten, richting 
elektriciteitskast. Nooit in de buurt van de voortent!! 
 

1.3 Koeling 

Tevens is er een grote koelkast. De koelkast gaat aan door de draaiknop omhoog te draaien. Bij 
aankomst niet meteen te vol stoppen, dan gaat ‘ie vriezen en bederft je groente en vleeswaren. In de 
caravan staat ook een koelkastje. Deze kun je aanzetten door de groene knop om te halen. Deze 
gaat dan branden. Als je dit koelkastje opendoet valt het vriesvakje open. Niet erg, maar even 
rekening mee houden bij sluiten van de koelkast. Houd er ook rekening mee dat wanneer je gebruik 
maakt van twee koelkasten, de stroom uit zal slaan als je het koffieapparaat aanzet. Dit gebeurt 
meestal alleen bij de eerste keer opwarmen. De stroom moet dan weer aangezet worden door de 
schakelaar in de meterkast omhoog te halen. 

1.4 Water 

Voor water kan gebruik worden gemaakt door de jerrycan met kraantje (die in de voortent staat) 
buiten neer te zetten op de betonnen bak, naast de hortensia. Afwasbakken, het toilet en het 
douchegebouw is op tien passen afstand. 



1.5 Toiletruimte caravan 

In de toiletruimte is een grote spiegel, een medicijnkastje met spiegel en verlichting en een toiletje. 
Voor ingebruikname van het toiletje, raadpleeg de gebruiksaanwijzing die ernaast ligt. Een paar 
kanttekeningen: 

• De caravan is niet op de waterleiding aangesloten. Dit betekent dat ook het toilet niet 
automatisch spoelt. Voor spoelen van het toiletje kun je de waterfles gebruiken die ernaast 
staat. Wijzelf doen een klein scheutje Aquakem Rinse Plus (roze) in de fles bij hervulling. 

• Het waarschuwingslampje dat het toiletje bijna geleegd moet worden, werkt daarom ook niet. 
Even kijken en gezond verstand is een goed alternatief ;-) 

• Aquakem Blue (voor in de afvaltank) en Aquakem Rinse Plus (roze, voor in het spoelwater) 
staan in het kastje onder de wastafel. Wij zorgen dat er altijd vloeistof aanwezig is. Mocht de 
vloeistof op zijn, dan is Aquakem te koop in de campingwinkel (uiteraard op eigen kosten, 
i.t.t. de gasflessen). 

 
Let op! Lampje bij koffiezetapparaat niet naar de voortent toedraaien ivm brandgevaar! 
 
Zie A – Z. 
 
 
 



2 Bij aankomst 

• Aanmelden bij de receptie en paspoorten/id-kaarten overleggen. Daar kan ook de sleutel van 
de caravan en voortent opgehaald worden, op vertoon van het huurcontract. Mochten uw 
voorgangers nog aanwezig zijn, kunt u de sleutels uiteraard van hen overnemen. Bij 
binnenkomst in de caravan staat rechts een mandje met nog een sleutelset – inclusief de 
sleutel van het hangslot van een van de twee fietsen. 

• Electriciteit aanzetten.  
Links voor de caravan – met het gezicht naar het meer – staat een grijs electriciteitskastje.  
Daarin zit altijd een stekker met een grijs etiket waarop staat “Vonk”. In principe is dit 
aansluiting 2, maar hij kan verplaatst zijn. De schakelaar met het corresponderende nummer 
moet omhoog gezet worden. 

• De koelkast – in de voortent – kan ingeschakeld worden door de draaiknop rechtsboven te 
draaien naar een stand anders dan 0. Het licht van de koelkast gaat dan ook aan. Laat de 
koelkast even goed op temperatuur komen en leg er niet te veel ongekoelde spullen tegelijk 
in, anders staat er direct een dikke laag ijs op de achterwand en bovendien zullen de spullen 
in de koelkast dan gaan bevriezen. 

• Op het keukenblok ligt standaard een extra blad, voor diegenen die de gaspitten niet willen 
gebruiken en extra ruimte willen hebben. Dit blad kan van het keukenblok afgetild worden, en 
rechtop rechts van de koelkast geplaatst worden. 

• Twee fietsen staan achter de caravan. 
• De twee schuiframen kunnen open door de gesp (binnenkant voortent, bovenin) los te maken, 

dan de rits open te maken en dan met twee handen aan de knoppen voorzichtig te schuiven. 
Helemaal dichtmaken door eerst de ramen weer dicht te schuiven, dan de gespen vast en dan 
voorzichtig de ritsen weer dicht. Bij regen even opletten hoe de wind staat. Als de wind op de 
tent gericht is, regent het in, dus let evt. op apparatuur die op tafel ligt. Je kunt dan de ramen 
wat dicht schuiven. Helemaal dichtmaken is over het algemeen niet nodig.  

• Gasfles links onderin het keukenblok opendraaien bij gebruik gasfornuis. Indien nodig ligt een 
tang in de houten kist in het caravanluik dat te vinden is aan de achterkant van de caravan.  

• Eventueel toilet klaarmaken: zie gebruiksaanwijzing die ernaast ligt. 
 
Zie A – Z. 



3 Tijdens verblijf 

Alle gebruiksaanwijzingen van apparatuur in en bij de caravan staan in de grote kast in de voortent. 
 
Met name in het hoogseizoen wil de electriciteit nog weleens uitslaan, bijv. als het koffiezetapparaat 
doorloopt en de waterkoker gelijktijdig aangezet wordt. Één van de twee apparaten even uitzetten en 
de schakelaar in het electriciteitskastje weer even omzetten. 
 
Bij wat langere afwezigheid (ook voor een paar uur), de ramen dichtschuiven (hoeven niet helemaal 
dicht, tenzij er echt noodweer wordt verwacht) en parasol inklappen. Het weer kan ongelooflijk snel 
omslaan!  
 
Verder zie A – Z. 
 
 
 



4 Bij vertrek 

• Koelkast(en) uitzetten, ontdooien, droogmaken en ook open laten staan (iets ertussen). Dit is 
uiteraard niet nodig als dezelfde dag nieuwe bewoners komen. 

• Checken op wespen(-nesten) en evt. spuiten. 
• Ramen vergrendelen (allemaal!) 
• Gasfles in voortent dicht. 
• Electriciteit uitzetten door de schakelaar in het electriciteitskastje uit te zetten. De stekker kan 

in het kastje blijven. Dit is uiteraard niet nodig als dezelfde dag nieuwe bewoners komen. 
• Vuilnisbak legen en schoonmaken 
• Jerrycan legen en binnenzetten. 
• Toilet legen en schoonmaken. 
• Caravan op slot. 
• Stoelen in de voortent indien er lang geen opvolgende bewoners zijn. 
• Voortent dicht. 
• Sleutels inleveren bij de receptie. 

 



5 Kosten en afspraken 

In principe wordt de caravan verhuurd per week, van zaterdag 12.00 tot zaterdag 12.00 uur. In 
rustige perioden kan hier in overleg van afgeweken worden. De huurprijs per week is te vinden op de 
website http://www.vakantie-in-italie.com onder ‘Beschikbaarheid’. De helft van de huursom wordt 
betaald bij tekenen van huurovereenkomst, het restant wordt twee weken voor aanvang van de 
huurperiode betaald.  
 
Daarnaast moet aan het eind van het verblijf ‘personengeld’ (en evt. extra’s zoals ligplaats boot, 
extra auto etc.) worden betaald bij de receptie van de camping. In 2017 was dit €11,00 per 
volwassene per nacht in het hoogseizoen. Exacte prijzen zijn te vinden op http://campingdarna.com.  
 
In principe is alles wat nodig is, aanwezig, alleen graag zelf slaapzakken, onderlakens en 
kussenslopen meenemen, evenals bad-, hand-, thee- en vaatdoeken. Alles wat aanwezig is mag bij 
nood gebruikt worden, maar dan ajb weer schoon en fris in de kasten achterlaten. 
 
Is er iets stuk, laat het ons dan weten. Een ongelukje kan gebeuren, maar het is wel fijn als we dit 
samen kunnen oplossen. Kom je net aan en is er al iets stuk, laat het ons dan direct weten. Doe je 
dit niet, dan geldt voor ons dat de laatste bezoeker de schade heeft veroorzaakt. 
 



6 A – Z 

 

6.1 Aankomst 

Bij aankomst melden bij de receptie met paspoort of ID. Daar krijg je ook de sleutel overhandigd. In 
de caravan liggen nog twee sleutelbosjes (zie ‘Sleutels’). Check direct even of er iets stuk is, en laat 
dat ons dan weten. Doe je dit niet, dan geldt voor ons dat de laatste bezoeker de schade heeft 
veroorzaakt. 

6.2 Elektriciteit 

Links voor de caravan – met het gezicht naar het meer – staat een grijs electriciteitskastje.  Daarin 
zit altijd een stekker met een grijs etiket waarop staat “Vonk”. In principe is dit aansluiting 2, maar 
hij kan verplaatst zijn. De schakelaar met het corresponderende nummer moet omhoog gezet 
worden. 

6.3 Fietsen 

Achter de caravan staan twee fietsen. De grote fiets is redelijk goed. Sleutel van hangslot zit aan de 
twee sleutelbosjes met caravan- en voortentsleutel (zie ‘Sleutels). De kleinere fiets is wat minder. De 
voorband loopt heel langzaam leeg als de band niet hard genoeg is. Voor gebruik dus even voorband 
oppompen! Indien nodig zijn plakspullen aanwezig (zie ‘Gereedschap’) of is er een fietsenmaker in 
Carlazzo, Punto Bici: camping af richting dorp, bij stoplichten rechtsaf, na 1,4 km vind je Punto Bici 
aan je rechterhand. Adres: Punto Bici, 6 Via Statale Statale San Pietro Sovera, Carlazzo, CO 22010, 
Italië. 

6.4 Gasflessen 

Beide gasflessen (voortent en buitenkeuken) moeten voor gebruik opengedraaid worden. Mocht een 
van de twee gasflessen leegraken tijdens je vakantie, kan deze bij de receptie worden ingeleverd. Je 
krijgt dan dezelfde dag nog een nieuwe, gevulde fles afgeleverd bij de caravan. Kosten 2017: 32€. 
Graag even voorschieten en ons laten weten dat je deze kosten hebt gemaakt. We maken dan het 
bedrag direct naar je over. 

6.5 Gereedschap 

In de hangkast in de caravan (lichtjes links en rechts kun je aandoen door erop te drukken) hangt 
een ‘lap’ met vakjes. Daarin zitten een gewone en een kruiskopschroevendraaier en allerhande 
andere handige dingen. In het caravanluik aan de achterkant van de caravan staat een hele kist met 
gereedschap. 

6.6 Internet 

De caravan is voorzien van een eigen wifi-netwerk. De naam van het netwerk is VONK. Voor het 
wachtwoord kun je ons even appen, dat veranderen we regelmatig. Dit wachtwoord NIET delen met 
andere mensen dan het eigen gezin. Ook graag de kinderen vragen dit wachtwood NIET te delen J. 

6.7 Keukenblok voortent 

Op het keukenblok ligt standaard een extra blad, voor diegenen die de gaspitten niet willen gebruiken 
en extra ruimte willen hebben. Dit blad kan van het keukenblok afgetild worden, en rechtop rechts 
van de koelkast geplaatst worden. 

6.8 Koeling 

Tevens is er een grote koelkast. De koelkast gaat aan door de draaiknop omhoog te draaien. Bij 
aankomst niet meteen te vol stoppen, dan gaat ‘ie vriezen en bederft je groente en vleeswaren. In de 
caravan staat ook een koelkastje. Deze kun je aanzetten door de groene knop om te halen. Deze 
gaat dan branden. Als je dit koelkastje opendoet valt het vriesvakje open. Niet erg, maar even 
rekening mee houden bij sluiten van de koelkast. Houd er ook rekening mee dat wanneer je gebruik 
maakt van twee koelkasten, de stroom uit zal slaan als je het koffieapparaat aanzet. Dit gebeurt 
meestal alleen bij de eerste keer opwarmen. De stroom moet dan weer aangezet worden door de 
schakelaar in de meterkast omhoog te halen. 

6.9 Koffie 

Er is een filterkoffieapparaat in de voortent aanwezig. Douwe Egberts-filterkoffie is in de 
campingwinkel te koop, gewone Italiaanse filterkoffie is ook prima. Filterzakjes (maat 2) staan in de 



caravan in een van de twee bovenste keukenkastjes. Het is ook handig om evt. melkpoeder mee te 
nemen. Suikerzakjes zijn volop verkrijgbaar, maar melkpoeder (zakjes of pot) is moeilijk te vinden. 
Let ajb wel even op: de filterzakjes zijn eigenlijk net een paar millimeter te hoog, dus willen nog 
weleens dubbelklappen (waardoor de koffie overloopt). Filterzakje even verfrommelen voor je ‘m in 
het apparaat doet, helpt. 

6.10 Koken 

Het gasstel in de caravan is niet meer in gebruik, omdat er in de voortent een grotere, prettiger 
kookplaat is. De electrische ontsteking van dit kookblok is niet aangesloten! In het ladeblok liggen 
aanstekers en een flesje met aanstekergas. Ook kan er gebruik gemaakt worden van de 
buitenkeuken. Zie ook ‘Gasflessen’. 

6.11 Licht 

De lichtjes aan de luifel gaan automatisch aan als het donker wordt. Als de sensor van de struik af 
valt (en dus geen zonlicht vangt overdag), doen de lampjes het niet. 
 
Bij het koffiezetapparaat zit een lampje die aan gaat door aan de knop te draaien. Let op! Niet naar 
de voortent toedraaien ivm brandgevaar! De grote lamp in de hoek gaat aan met een knop op de 
vloer. 
 
Bij binnenkomst in de caravan direct rechts zitten twee lichtknoppen. Een is voor het lichtje aan de 
buitenkant van de caravan. De ander is van het licht boven het bed. Links en rechts tegen de kopse 
kan zitten ook twee lampjes met direct daarop een schakelaar. De plafonniere rechts in de caravan 
gaat aan middels een knop direct op de plafonniere. Behalve de twee staande lampjes, zitten ook 
daar op de kopse kant twee lampjes met de schakelaar er direct op. In de kledingkast zitten links en 
rechts twee lampjes die aangaan door erop te drukken. Mochten de batterijen hiervan op zijn, liggen 
nieuwe batterijen in het laatje links van de koelkast in de voortent.  
 
De lichtknop van de toiletruimte zit bij binnenkomst recht voor je, linksonder de wasbak. 

6.12 Pomp 

Naast het keukenblok staat een fiets- en ballenpomp. In een van de vijf lades van het trapsgewijze 
ladenblok in de voortent ligt een electrische pomp met verloopstukjes voor luchtbedden e.d. Achter 
de caravan staat een plastic kist. Daarin staat nog een handpomp. 

6.13 Ramen caravan 

De ramen in de caravan gaan open door op de rode knop in het midden van de middelste knop te 
drukken en de hendel te bewegen. Raam langzaam omhoogduwen en op een ‘klikje’ loslaten zodat hij 
blijft hangen. Dichtdoen door even op te tillen en weer te laten zakken, en middels de rode knop op 
de hendel weer sluiten. We vonden zelf het sluiten nog best even lastig, dus let even op bij het 
openen hoe het werkt. Kom je er niet uit, kun je het ook even bekijken. Na het openen (of sluiten 
van het raam) kun je de hor en de verduistering weer aan elkaar klikken. ’s Ochtends in z’n geheel 
omlaag schuiven, ’s avonds omhoog. 
 
Tip: gebruik het raam aan het voeteneinde van het bed, en het middelste raam. Bij het achterste 
raam zullen we de sluiting vervangen in het voorjaar 2018. Op dit moment valt de sluiting er steeds 
af, wat het sluiten nog een beetje lastiger maakt. L 

6.14 Ramen voortent 

De twee schuiframen kunnen open door de gesp (binnenkant voortent, bovenin) los te maken, dan de 
rits open te maken en dan met twee handen aan de knoppen voorzichtig te schuiven. Helemaal 
dichtmaken door eerst de ramen weer dicht te schuiven, dan de gespen vast en dan voorzichtig de 
ritsen weer dicht. Bij regen even opletten hoe de wind staat. Als de wind op de tent gericht is, regent 
het in, dus let evt. op apparatuur die op tafel ligt. Je kunt dan de ramen wat dicht schuiven. Helemaal 
dichtmaken is over het algemeen niet nodig, tot vertrek. 

6.15 Slaapplaatsen 

Bij binnenkomst in de caravan is links de zithoek omgebouwd tot tweepersoonsbed (van 1.40 x 2.00 
meter). Hierop liggen twee eenpersoonsdekbedden en twee hoofdkussens. Helemaal rechts zijn twee 
banken, ook te gebruiken als twee eenpersoonsbedden. In het caravanluik rechts in de voortent 
liggen nog twee hoofdkussens. 



 
S.v.p. zelf beddengoed meenemen, en evt. dekens en kussens (er zijn dus vier 
hoofdkussens en twee eenpersoonsdekbedden aanwezig). 
 
Het is mogelijk een klein tentje achter de caravan te plaatsen. 

6.16 Sleutels 

Alle sleutels zijn te vinden in het mandje dat je vindt aan je rechterhand als je de caravan instapt. 

6.17 Televisie en Apple TV 

In de voortent is een televisie en een Apple TV aanwezig. 

6.17.1  Televisie  

Druk op de Samsung-afstandsbediening op de rode knop om de TV aan (en weer uit) te zetten. Met 
de zwarte merkloze afstandbediening kun je verder de TV bedienen. Met STB zet je de TV uit en aan. 
Met de nummerknoppen kun je van zenders wisselen. Met de knop ‘Menu’ kun je de TV-gids 
opzoeken. 
 
Mocht de TV de volgende melding geven: 
Geen signaal, HDMI1 

1) Controleer de kabelaansluiting etc. 
 
Doe dan in de lade linksboven in het ladenblok onder de TV even de hoofdschakelaar uit. Na een 
minuutje weer aanzetten en het probleem zou verholpen moeten zijn. 

6.17.2  Apple TV 

Wil je de Apple TV gebruiken, zet dan eerst de TV aan met de rode knop op de Samsung-
afstandsbediening. Druk dan op de Samsung-afstandsbediening op ‘Source’, op het televisiescherm 
verschijnen een aantal poorten. Met de pijltjestoetsen ga je naar rechts, naar HDMI2. Zorg dat de 
Apple TV aanstaat. Brandt er geen lampje, druk dan op de kleine zilverkleurige afstandsbediening op 
‘Menu’. Nu kun je met je eigen Apple ID inloggen en vanaf je iPhone of iPad films e.d. naar de TV 
sturen.  

6.18 Toiletruimte caravan 

In de toiletruimte is een grote spiegel, een medicijnkastje met spiegel en verlichting en een toiletje. 
Voor ingebruikname van het toiletje, raadpleeg de gebruiksaanwijzing die ernaast ligt. Een paar 
kanttekeningen: 

• De caravan is niet op de waterleiding aangesloten. Dit betekent dat ook het toilet niet 
automatisch spoelt. Voor spoelen van het toiletje kun je de waterfles gebruiken die ernaast 
staat. Wijzelf doen een klein scheutje Aquakem Rinse Plus (roze) in de fles bij hervulling. 

• Het waarschuwingslampje dat het toiletje bijna geleegd moet worden, werkt daarom ook niet. 
Even kijken en gezond verstand is een goed alternatief ;-) 

• Aquakem Blue (voor in de afvaltank) en Aquakem Rinse Plus (roze, voor in het spoelwater) 
staan in het kastje onder de wastafel. Wij zorgen dat er altijd vloeistof aanwezig is. Mocht de 
vloeistof op zijn, dan is Aquakem te koop in de campingwinkel (uiteraard op eigen kosten, 
i.t.t. de gasflessen). 

6.19 Ventilatie 

In de caravan vind je op de wand van de hangkast, aan de kant van het keukenblok, op ooghoogte 
drie draaiknoppen. De middelste is van de ventilatie. Deze zorgt dat de lucht in de caravan wordt 
geventileerd. Uiteraard is het geen airco, maar het helpt toch iets de caravan iets koeler te houden. 

6.20 Water 

Voor water kan gebruik worden gemaakt door de jerrycan met kraantje (die in de voortent staat) 
buiten neer te zetten op de betonnen bak, naast de hortensia. Afwasbakken, het toilet en het 
douchegebouw is op tien passen afstand. 

6.21 Waterkoker 

Zie koffie. 


