
Beknopte standaardbepalingen:
• Leeftijd huurder minimaal 23 jaar.
• Camper/caravan is Allrisk verzekerd met een eigen risico van €1.000,- per gebeurtenis. Bij de camper kan 

het eigen risico worden afgekocht. 
• Binnenzijde van de camper dient schoon ingeleverd te worden inclusief het legen van vuil watertank en 

chemisch toilet.
• Wanneer wij de buitenzijde moeten wassen wordt de defi nitieve schadecontrole naderhand uitgevoerd.
• Roken en huisdieren zijn niet toegestaan, bij constatering hiervan wordt de borg ingehouden.
• Ophaaldag vrijdag vanaf 16:00 uur (eerder in overleg), Retourdag vrijdag tot 10:00 uur.

Verhuuropties:
Omvormer 12v naar 230v € 20,-  Per week Interieur schoonmaken € 150,-
Kampeertafel € 5,- Per week per tafel Chemisch toilet cleanen € 150,-
Kampeerstoel € 5,- Per week per stoel Reinigen toilet interieur € 75,-
Tomtom Navigatie € 20,-  Per week Ledigen afvalwatertank € 30,-
Winterbanden € 50,- Per week Aftanken bij pomp € 10,- 
  (Verplicht nov. t/m febr.) (excl. brandstofkosten)
Caravan fi etsendrager € 35,-  Per huurperiode Contract wijziging € 30,- p/w
Markeringsbord Fietsenrek € 10,- Per huurperiode Te laat retour brengen € 40,- p/u
  (voor camper)

Inbegrepen bij huurprijs caravan:
• Voortent
• Complete keukeninventaris
• Informatiemap met handige tips en gebruiksaanwijzingen
• Allriskverzekering (ex. eigen risico)
• 230 V Kabel
• 2 Gasfl essen
• Toiletvloeistof
• Opstapje
• Koppelingsslot

Inbegrepen bij huurprijs camper:
• 1.750 kilometer vrij per week (250 per dag). Per extra kilometer €0,20
• All Risk verzekering (ex. eigen risico)
• Fietsenrek, luifel, navigatiesysteem  en alcoholtesters
• Milieustickers voor Frankrijk en Duitsland
• Complete keukeninventaris
• Veiligheidspakket (verbanddoos, veiligheidshesjes)
• 1 jaar gratis lidmaatschap NKC met veel extra voordelen
• Handboek voor de camperaar
• App met 25.000 camperlocaties in 51 landen
• Airco cabine
• Startkabels
• 230 V Kabel
• 2 Gasfl essen
• Toiletvloeistof
• Oprijblokken 
• Gratis bewaakte autostalling voor eigen auto
• Persoonlijke assistentie bij ophalen camper 
• Informatiemap en onderweg telefonische assistentie

Vier redenen om Recreatiestalling 
Numansdorp te leren kennen

1. Het hele jaar door veilige stallingsruimte

• Direct aan de A29 richting Rotterdam, Antwerpen of Zeeland
• Elektronisch beveiligde omgeving
• 6 dagen per week open
• Geen rangeerkosten, onbeperkt halen en brengen
• Ook voor grootopslag: vanaf 5000 t/m 15.000 m² kunt u bij ons terecht
• Kijk voor alle tarieven op www.carva.nl

2. Verhuur van luxe campers en caravans

•  De nieuwste campers en caravans uit de bekende Duitse Hymer-Group tegen een vaste lage prijs
•  Standaard met uitgebreide inventaris
•  Allrisk verzekerd
•  Uitgebreide persoonlijke informatie voor vertrek
•  Uw eigen auto gratis stallen op bewaakt terrein
•  Boek direct online uw huurcamper of huurcaravan op www.carva.nl

3. Caravan/camper in- en verkoop

•  Showroom met ruime keuze occasion caravans en campers
• Altijd scherp geprijsd
• Gunstige fi nancieringsvoorwaarden
• Bemiddelingsverkoop voor caravans, campers en vouwwagens
• Directe inkoop van uw caravan, camper of vouwwagen
• Bekijk op www.carva.nl het actuele aanbod van occasion caravans, campers 

en vouwwagens of vraag bemiddeling aan voor uw eigen recreatievoertuig.

4. Onderhoud, reparatie en APK

•  Eigen werkplaats
• APK-keuringen voor auto en camper 
• Onderhoudsbeurten en schadeherstel
• Quickservice
• Recreatiestalling Numansdorp is lid van Bovag en RDW erkend

Recreatiestalling Numansdorp
Havenkade 2
3281 LS Numansdorp
Telefoon: 0186-652960
E-mail: carva@planet.nl
Website: www.carva.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 9.00 - 17.30 uur
Zaterdag: 9.30 - 17.00 uur

Camper & Caravan verhuur

APK keurstation

In- en verkoop

Huur bij ons en pak uw voordeel

• 20 jaar ervaring
• Nieuwe campers en caravans uit de Hymer-Group
• Campers zijn uitgerust met luifel, airco en fi etsendrager
• Caravans beschikken over een voortent
• Complete keukeninventaris
• Uitgebreide persoonlijke service
• Stalling voor eigen auto



Geniet van uw vrijheid met een huurcamper 
Een vakantie met een huurcamper is voor veel mensen hét ultieme genieten. Want met een 
huurcamper rijdt u overal probleemloos naartoe. Het vakantiegevoel begint al zodra u achter het 
stuur gaat zitten. Stippel een wijnroute uit en overnacht aan de rand van een helder bergmeer. Of rij 
het noorderlicht tegemoet, maar kijk wel uit voor overstekende elanden! Maak een city-trip waarbij 
u niet één, maar heel veel steden bezoekt. Want wat u ook zoekt in een vakantie of in welk seizoen u 
ook gaat, met een camper heeft u zelf de regie in handen.

Kamperen zonder investeren
Ervaar dat gevoel van vrijheid zelf en ontdek Europa met een luxe huurcamper. Want door een 
camper te huren heeft u wel de lusten maar niet de lasten! Al onze campers zijn uitgerust met een 
complete keukeninventaris, airco en comfortabele bedden. Standaard zijn ook een fi etsendrager en 
luifel. De verplichte milieustickers voor Duitsland en Frankrijk hebben wij al geplakt. 

Zorgeloos op vakantie
Op de dag van vertrek wordt u altijd begeleid door een van onze enthousiaste medewerkers. 
Iedereen met rijbewijs B kan ook in een camper rijden. Uw eigen auto kunt u achterlaten in onze 
bewaakte stalling. 

Camperlocaties
Met een camper kunt u overnachten in de vrije natuur, 
maar de meeste camperaars staan liever op een camping 
of camperplaats. Met de NKC Camperplaats app krijgt u 
informatie over bijna 25.000 camperlocaties in 51 landen. 
Wanneer u bij ons een camper huurt, wordt u gratis lid 
van de NKC en vindt u in een handomdraai de mooiste 
camperlocaties. 

Boek snel!
Ook zin in reizen gekregen? Wij nodigen u uit in onze showroom om de huurcampers en 

huurcaravans te komen bekijken. Of check op www.carva.nl/verhuur of het model van uw keuze nog 
beschikbaar is tijdens uw vakantie. Tot ziens bij Recreatiestalling Numansdorp.

Wij wensen u 
een fi jne vakantie!

2020

Nr. 1 - 2 pers.

Bürstner lyseo i690 limited - Nr. 6

XV T 68 nr.4 en T69 XV - Nr. 5 Bürstner Premio Life 480 TL - Nr. 10 

Sunlight Cli�  640 automaat - Nr. 2

Cli�  600 XV - Nr. 1

Adria 670 DL.airco - Nr. 3

Bürstner Lyseo T690 - Nr. 3
T727 - Nr. 4

Bürstner Premio  450/460TS - Nr. 8

Sunlight T66 Bucket Automaat - Nr. 3 

Chausson GA 627 automaat - Nr. 3

Adria Sonic 600 SL - Nr. 6 Bürstner Premio Life 425 TS - Nr. 7

Adria Coral 600SL  - Nr. 3
670SL - Nr. 4

Bürstner  Premio 495 TK - Nr. 9

Sunlight t68 automaat - Nr. 4

Adria Compact 600 DL - Nr. 3

Categorie A

Categorie B

Categorie C

Nr. 2 - 2 pers. Nr. 3 - 3 pers. Nr. 4 - 4 à 5 pers. Nr. 5 - 4 pers. Nr. 6 - 4 pers.

Nr. 7 - 3 pers. Nr. 8 - 4 pers. Nr. 9 - 5 pers. Nr. 10 - 3 pers.

*Foto’s buitenzijde kunnen afwijken van de werkelijkheid

 Voordeelseizoen Voor/naseizoen Hoogseizoen
 01-01 t/m 01-04 02-04 t/m 01-07 02-07 t/m 27-08
 23-10 t/m 31-12 28-08 t/m 22-10 

Caravans geen voordeel seizoen en minimaal 2 weken € 395,- p/w € 495,- p/w
Meerprijs mover € 75,- per week

Campers
Categorie A € 895,- p/w € 1.095,- p/w € 1.295,- p/w
Categorie B € 625,- p/w € 895,- p/w € 1.095,- p/w
Categorie C € 575,- p/w € 795,- p/w € 925,- p/w

*Prijzen zijn exclusief €75,- boekingskosten, meerprijs 2e bestuurder € 35,- per week
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• Gunstige fi nancieringsvoorwaarden
• Bemiddelingsverkoop voor caravans, campers en vouwwagens
• Directe inkoop van uw caravan, camper of vouwwagen
• Bekijk op www.carva.nl het actuele aanbod van occasion caravans, campers 

en vouwwagens of vraag bemiddeling aan voor uw eigen recreatievoertuig.

4. Onderhoud, reparatie en APK

•  Eigen werkplaats
• APK-keuringen voor auto en camper 
• Onderhoudsbeurten en schadeherstel
• Quickservice
• Recreatiestalling Numansdorp is lid van Bovag en RDW erkend

Recreatiestalling Numansdorp
Havenkade 2
3281 LS Numansdorp
Telefoon: 0186-652960
E-mail: carva@planet.nl
Website: www.carva.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 9.00 - 17.30 uur
Zaterdag: 9.30 - 17.00 uur

Camper & Caravan verhuur

APK keurstation

In- en verkoop

Huur bij ons en pak uw voordeel

• 20 jaar ervaring
• Nieuwe campers en caravans uit de Hymer-Group
• Campers zijn uitgerust met luifel, airco en fi etsendrager
• Caravans beschikken over een voortent
• Complete keukeninventaris
• Uitgebreide persoonlijke service
• Stalling voor eigen auto


