
De verhuurcaravans zijn 
standaard uitgerust met de 
volgende opties:

• Voortent
• Cassette toilet
• Gas� essen (2 stuks)
• Elektriciteitskabel
• Verloopkabel 220V (Europa)
• Stabilisatorkoppeling
• Disselslot
• Opstap 
•  Kachel
• Koelkast

De volgende opties 
zijn extra bij te huren:

• Etui luifel i.p.v. voortent  
 € 50,- per boeking;
• Fietsendrager
 € 20,- per week;
• Caravanspiegels
 € 8,- per week;
• Verloop 7-13-polig
 € 5,- per week.

Caravan verhuur
Onze verhuurcaravans, van de caravanmerken 
LMC en Caravelair, zijn klaar voor het 
verhuurseizoen 2021 (vanaf 1 april tot en met 30 
september). Deze caravans zijn stuk voor stuk 
nieuw en jong gebruikte caravans, niet ouder 
dan 4 jaar. Deze jonge leeftijd zorgt ervoor dat u 
niet voor ongemakken komt te staan. 

Verhuurperiode
Week (vrijdag 16.00 tot vrijdag 14.00) 
Hoogseizoen: De weken die geheel of gedeeltelijk 
vallen in de maanden juli en augustus.
Weekend (buiten het hoogseizoen)
(vrijdag 13.00 tot maandag 13.30) 

Caravan
verhuur
2021

Verhuurprijzen
De weekprijs is afhankelijk van de periode 
hoog- of laagseizoen en welke caravan er 
gehuurd wordt. De weekend prijs is voor elke 
caravan € 300,-. 

Schoonmaak
U krijgt de caravan schoon mee en uiteraard 
verwachten wij deze ook weer schoon terug. Is 
dit niet het geval, dan worden aan u de schoon-
maakkosten in rekening gebracht vanaf € 50,-.

Verboden
Roken en huisdieren zijn niet toegestaan in 
de caravan. 

Groetjes uit 

Nederland!

Oosterhulst 19  -  7711 BD Nieuwleusen                   
T 0529-484400
E info@groen-caravans.nl
W www.groen-caravans.nl

Indien de mogelijkheid zich voordoet dat 
de caravan eerder kan worden opgehaald, 
of later kan worden teruggebracht, wordt 
de dagprijs hiervoor in rekening gebracht. 



Prijs laagseizoen: € 325,-

Prijs hoogseizoen: € 435,-

Leeg gewicht: 797 kg

Maximaal gewicht: 1100 kg

Slaapplaatsen: 4

Caravelair 400
Prijs laagseizoen: € 350,-

Prijs hoogseizoen: € 460,-

Leeg gewicht: 947 kg

Maximaal gewicht: 1300 kg

Slaapplaatsen: 6

Caravelair 466

Prijs laagseizoen: € 355,-

Prijs hoogseizoen: € 480,-

Leeg gewicht: 1137 kg

Maximaal gewicht: 1500 kg

Slaapplaatsen: 4

LMC 470 E
Prijs laagseizoen: € 375,-

Prijs hoogseizoen: € 500,-

Leeg gewicht: 1174 kg

Maximaal gewicht: 1400 kg

Slaapplaatsen: 6

LMC 490 K

Prijs laagseizoen: € 350,-

Prijs hoogseizoen: € 475,-

Leeg gewicht: 987 kg

Maximaal gewicht: 1300 kg

Slaapplaatsen: 3

Caravelair 450
Prijs laagseizoen: € 350,-

Prijs hoogseizoen: € 460,-

Leeg gewicht: 1053 kg

Maximaal gewicht: 1300 kg

Slaapplaatsen: 4

LMC 410 D

Prijs laagseizoen: € 375,-

Prijs hoogseizoen: € 500,-

Leeg gewicht: 956 kg

Maximaal gewicht: 1360 kg

Slaapplaatsen: 6

LMC 470 K
Prijs laagseizoen: € 355,-

Prijs hoogseizoen: € 480,-

Leeg gewicht: 1163 kg

Maximaal gewicht: 1500 kg

Slaapplaatsen: 4

LMC 440 D

Onze huur
caravans

2 meter 10


