
INVENTARISLIJST  TOERCARAVAN  KNAUS  5-persoons   
ROOKVRIJ! 

1 gaskooktoestel 3-pits 6 limonadeglazen

1 koelkast 6 wijnglazen kort model 5 x 1-persoons dekbedden 

1 magnetron 6 bierglazen 5  hoofdkussens

6 theebekers plastic blauw 5  matrasbeschermers .

1 afwasbak

6 koffie/thee bekers (rood) 8  kleerhangers

1 afvalemmer 
 

6 limonadebekers kunstof 

6 platte borden groot

3 kookpannen 6 ontbijtborden klein 1 bezem

1 steelpan 6 soepbekers (rood) 1 stoffer + blik

1 fluitketel 6 dessertschaaltjes 
kunstof

1 emmer

1 koekenpan 3 glazen schalen 1 gieter voor drinkwater 

1 vergiet

6 vorken

6 messen 1 droogrek

1 thermoskan voor thee 6 lepels    wasknijpers

1 koffiezetapparaat

1 thermoskan voor koffie 1 parasol met voet

1 dienblad 6 koffielepels 1 terrastafel

6 dessertlepels 2 terrasstoelen verstelbaar 
3 terrasstoelen stapelbaar

1 literkan 1 bakspaan

1 sinaasappelpers 
2 voorraadbussen

1 houten lepels 1 portable tv met      
afstandbediening

1 broodplank 1 groenterasp 1 keuken/ wekkerradio 

1 aardappelstamper 1 opener

1 schaar 1 kurkentrekker

1 schilmes 1 garde                                  

1 broodmes 1 citruspers                           
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1 kaasschaaf 2 opscheplepels

1 slabestek 
1 slaschaal 
1 soeplepel

1 vleesvork 
1 juslepel 
3 onderzetters



Aanvullende informatie over het gebruik van deze caravan  

De caravan is rookvrij ! 

Bedden 
Voor de 5 e persoon dient u het tafelblad te gebruiken voor het opmaken van de 
slaapplaats. Til het tafelblad omhoog uit de bevestighaken en leg het tussen de beide 
zitbanken. Gebruik het extra kussen dat in de kast staat. 

Watertanks en toiletcassette; 
De drinkwatertank kunt u vullen met de gieter die in de disselbak staat, LET OP DAT 
U DE TANK NIET LAAT OVERSTROMEN. 
Het toilet; gebruik het toilet alleen voor de kleine behoefte, het toiletgebouw staat op 
loopafstand!.De watertank van het toilet kunt u het beste met de gieter vullen, hier 
gaat maar weinig water in. 
Toiletcassette; ledig de toiletcassette elke dag, als de cassette bijna vol is gaat het 
niveauwijzer op rood!!, u kunt nu de toilet NIET meer gebruiken!.  
Het leegmaken gaat als volgt; u opent aan de buitenkant van de caravan het 
vierkante luikje en duw de gele borglip iets naar boven. Trek de tank naar u toe en 
haal hem eruit. Ledig de tank opzij bij het sanitairgebouw in de daarvoor speciaal 
voor bestemde stortplaats “chemische toiletten en afvalwater”. 
Het ledigen gaat als volgt; draai de gele dop van de tank en leg deze op de grond, 
( zodat de dop niet in de stortplaats terecht komt en weggespoeld wordt!  Houdt nu 
de tank boven de stort en druk op de gele ronde knop op de tank, hierdoor komt er 
lucht in de tank en loopt de tank vlot leeg. Spoel de tank om en draai de dop er weer 
op en spoel de stortplaats door met de spoeler die op de stort zit. 

Verplicht!; na lediging van de toiletbox 
In het kastje in de toiletruimte staat een fles met toilet vloeistof, doe van dit middel 
ongeveer 10 ml in de toilet en daarna iets water erbij met de spoelknop van het 
toilet.. 
Laat dit niet door kinderen doen! 
Wilt u er voor zorgen dat bij vertrek het inventaris en serviesgoed en de 
toiletcassette schoon wordt achtergelaten? 

Wilt u voor vertrek de koelkast uitschakelen en ontdooien?, de deur s.v.p. 
openzetten. Heeft u vragen over de caravan laat het ons dan even weten 
Bedankt voor uw medewerking!. 

 
De douche in de caravan 
niet gebruiken!  
U kunt douchen in het 
sanitairgebouw 
waarvoor u een 
douchesleutel ( sep key) 
heeft gekregen   


