
Boek de ROADHOUSE Camper extra’s  
Heb je je camper al geboekt? Natuurlijk kun je jouw favoriete extra’s bijboeken.  
Vul het onderstaande overzicht in en stuur het getekend retour aan info@roadhousecamperverhuur.nl 
Wij zorgen dat alles in de camper aanwezig is voor vertrek! 
 
U ontvangt een factuur van de extra bestelling een week voor vertrek.  
 
Extra te leveren tegen betaling                                                                                                                            Aantal 

** Per camper 1 gasfles een 2de kan op 
vraag worden meegeleverd  

Tegen betaling 62,00 
(Bij normaal gebruik is 1 fles voor 3 weken ruim 
voldoende) 

 

*** Hoeslakens bij te leveren tegen 
betaling per bed  

• 2 persoons bed 

Tegen betaling 15,00 per week (2x te leveren)  

*** Hoeslakens bij te leveren tegen 
betaling per bed 

• 1x kinderbed 

Tegen betaling 15,00 per week (2x te leveren)  

**** Camperdekbed  Tegen betaling 25,00 (1x te leveren)  
****Keukendoeken set (2) 
handdoeken + (4) theedoeken + (2) 
vaatdoeken (per week bij te leveren) 

Tegen betaling 10,00 (per week 1 set)  

Luxe handdoeken set bestaat uit: 
2 washandje – 2 handdoek – 1 
gastendoekje (toilet) van fijne 
kwaliteit voor je klaar! 

Tegen betaling 15,00 per persoon (per week 1 set)  

Wij leveren geen kussens. 
Elk bed heeft standaard een molton! 
 
Extra te leveren: gemak dient de mens! 

*Tent max. 3 persoons (voor kinderen) Tegen betaling 20,00   
Matras voor de tent Tegen betaling 15,00 per matras  
Mountainbike 1x dames 100,00 per week (150,00 borg)   
Mountainbike  1x heren 100,00 per week (150,00 borg)  
Skottelbraai + gasflesje 25,00 + camping gasfles 907 33,00  

 
Verwen jezelf met een comfortpakket! 
Van praktisch tot luxe, een comfortpakket biedt alles wat je de eerste dagen nodig hebt bij jouw vertrek of 
onderweg. Eten en drinken kun je volledig door ons laten verzorgen. We leggen je graag in de watten! 

Start de dag ROADHOUSE ontbijt 
pakket!  
Begin je eerste vakantiedag met 
luieren en verwen jezelf met een 
heerlijke start: 
1 pak melk of karnemelk – 2 liter jus 
d’orange – 1 yoghurt – krokante 
muesli – vers fruit – 1 brood – boter – 
jam – pindakaas – hagelslag – kaas – 
ham – komkommer – tomaten – 
eieren – peper – zout.  

Tegen betaling ROADHOUSE ontbijt pakket  
57,50 

 

Snack onderweg ROADHOUSE 
snackpakket! 
Voor de lekkere trek onderweg: 
autodrop – lolly’s – pepermunt – 
eierkoeken (4) – stroopwafels – 
chocoladereep – chips – 1 blikje (10 
knakworstjes) – 10 witte bolletjes – 

Tegen betaling ROADHOUSE snackpakket  
25,50 

 



ketchup – mayonaise – mosterd – 2 
flessen frisdrank – 2 flessen 
(bruis)water – 2 pakken sap.  
De eerste avond relaxen met het 
ROADHOUSE borrelpakket! 
Geniet samen van de zonsondergang 
met dit borrelpakket: een buitenkaars 
– 1 fles wijn (rood, wit of rosé) – 6 
blikjes bier – heerlijke worst – blokjes 
kaas – olijven – krokante Italiaanse 
toast.  

Tegen betaling ROADHOUSE borrelpakket  
27,50 

 

Luxe Comfortpakket ROADHOUSE! Je 
gaat op weg met een rijk gevulde 
koelkast en snacks voor onderweg. Je 
vindt luxe etenswaren, dranken en 
hapjes, voor onder andere een heerlijk 
ontbijt, lunch, borrel én diner. Laat je 
door ons verwennen!  
Wat je wel zelf moet doen is het 
klaarmaken J 

Tegen betaling Luxe Comfortpakket ROADHOUSE! 
95,00 
 
Ben je vegetarisch of een dieet vermeld dit erbij! 
 

 

 
Als u tijdens uw reis nog wat mist horen wij dat uiteraard graag om onze camper nog completer te maken voor 
de volgende huurder!  
 
*Tent 3 persoons 
 

  
 
 
 


