
 
 

Bereid uw stacaravan/chalet goed voor op de 

winter… 

 

De camping is vanaf 7 november gesloten voor alle kampeer- & seizoengasten en logees. 

Vaste bewoners van de jaarplaatsen zijn uiteraard ook in de winterperiode welkom en 

omdat het buiten kouder wordt, zetten wij nog even wat “winterse aandachtspunten” op 

een rijtje: 

 

Water in de winter….? 

 

Het water in de waterputten wordt niet door ons afgesloten. Indien jullie niet van plan 

zijn in de winter gebruik te maken van het water in de caravan/chalet, moet er tijdens 

het laatste bezoek aan de camping gezorg worden dat de waterleiding afgesloten wordt 

en het leidingensysteem vorstvrij achtergelaten wordt. Strandcamping De Zwinhoeve is 

niet aansprakelijk voor eventuele vorstschade aan de caravan/chalet. 

 

De leidingen en de geiser dienen ontlucht te worden om bevriezing te voorkomen. De 

hoofdkraan van het water moet dichtgezet worden en de aftapkraan open (ontluchting). 

Zowel in de waterput als onder de caravan. Het wordt aangeraden de kranen en leidingen 

door te blazen met een compressor. Vergeet niet om na het ontluchten de aftapkraantjes 

weer dicht te draaien!  

 

Kranen nooit vastzetten/vastbinden of kranen demonteren en meenemen.  

Dit is om beschadiging van onze materialen te voorkomen. Het is ook niet toegestaan om 

in de waterput te gaan staan, want dan worden de leidingen eronder kapot getrapt. 

 

Extra Tip:  

Doe antivries in de sifon en toiletpot en denk ook aan de CV installatie.  

 

Jullie kunnen deze werkzaamheden zelf uitvoeren of een professioneel monteur 

inschakelen: 

 

• ISTEC-Montage -  0117-401739 - istecmontage@zeelandnet.nl 

• Installatiebedrijf Van Looy – 0117-301397 – info@vanlooy.nl  

• Andy Ulveling – 06-53157739 – andy@ulveling.nl      

 

Indien jullie een monteur inschakelen en zelf niet aanwezig zijn, geef dan tijdig door aan 

de receptie welk bedrijf dit gaat doen en wanneer. Houdt ook de openingstijden van de 

receptie in de gaten. Wij zijn vanaf 7 november namelijk beperkt geopend.  

 

Maken jullie in de wintermaanden wel gebruik van de caravan/ chalet? Houdt er dan 

rekening mee dat de leidingen niet tegen strenge vorst bestand zijn en dan alsnog 

ontlucht moeten worden. Beter is om de leidingen dan te isoleren of te verwarmen. 

 

Wij adviseren om schotelantennes en schuttingen welke te dicht bij de beplanting staan 

en/of niet stevig verankerd zijn, voor de winter te verwijderen. Let er ook op dat andere 

losse zaken in de tuin opgeborgen worden. Het spreekt natuurlijk voor zich, dat in de 

winterperiode alle waardevolle spullen beter thuis opgeslagen kunnen worden. 
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