Pipowagen in het groen
De Pipowagen is een gezellige, knusse ruimte aan de bosrand waar je heerlijk kunt genieten van de
rust en de ruimte. Hier sta je op met de vogels en val je in slaap met zicht op de sterrenhemel.
De Ruimte
Het betreft een ruimte waar in geslapen wordt door 2p. Er is een aangebouwd terrasje (overdekt)
waar gekookt (soort keukentje met kleine koelkast, gasstelletje, pannetjes, een broodrooster,
waterkoker en ouderwets filterkoffiezetapparaat, bestek en serviesgoed) en gezeten kan worden.
Voor de Pipo is gras met twee luie stoeltjes plus kussens en een tafeltje. Het geheel kent een
elektrische verwarming waarvan tot 10Kwh. per etmaal in de huurprijs is inbegrepen. Meerverbruik
kan tegen kosten à € 0,50 per Kwh
* Het 2-persoons bed (1.60x2.00) kent twee matrassen en een matrasovertrek, dat zit er standaard
om.
* Opgemaakt bed bij aankomst: incl. huur van 2x dekbed/kussens plus linnengoed € 10 p.p.
* HUUR: 1p dekbed met 2 kussens € 5,- p.p. (zelf linnengoed meenemen, zelf bed opmaken)
Je mag uiteraard ook zelf (kosteloos) beddengoed/slaapzakken/kussens meenemen.
Handdoeken/washandjes voor je persoonlijke hygiëne zijn niet inbegrepen, deze dien je zelf mee te
nemen.
Ligging
De Pipowagen ligt op het puntje van de minicamping en kent GEEN eigen sanitair en geen eigen WIFI
in de Pipo. Voor de sanitaire voorzieningen kun je terecht in het toiletgebouw(douche, wastafel,
toilet) op ca. 40 meter afstand. Het gebruik van het centrale afdak bij het toiletgebouw met zitjes
kent wel Free-Wifi en is (samen met andere campinggasten) kosteloos te gebruiken.
Doordat we aan het bos liggen kennen we naast de reeën, vogels en eekhoorntjes ook andere
beestjes. Dit hoort bij de plek. Ben je er gevoelig voor, neem zelf maatregelen en bescherming met
Deet mee. Gebruik gerust de Riad bescherming die wij aanbieden bij de Pipowagen. Is niet schadelijk
voor de gezondheid en beschermt binnen tegen steekbeestjes.
Plaatselijk
De ligging aan een buitenweggetje, tegen de bosrand en aan de landerijen maakt de plek heerlijk
rustig. Toch ligt er op 2 km afstand een gezellig stadje, Groenlo, waar diverse restaurantjes, een
gezellig centrum met plein, terrasje en winkeltjes zijn en meerdere supermarkten zitten voor de
dagelijkse benodigdheden.
Het stadje Groenlo ligt op 2 km afstand, hier stopt een bus en er komt er ook één langs de
Ruurloseweg, daar liggen wij 1 km vanaf. Het dichtstbijzijnde treinstation is Lievelde/Lichtenvoorde
op ca. 3 km van ons adres.

In- en uitchecken
Aankomst is dagelijks tussen 15u en uiterlijk 21u. Maar wel op een vooraf kenbaar gemaakt tijdstip.
Vertrek is dagelijks voor 12u.
Kosten
Prijs per nacht is € 35 op basis van 1 tot 2 personen voor een minimum van 2 nachten.
Weekend
vrijdag tot en met zondagavond of maandagochtend
Week
maandag tot en met maandag
Midweek
maandag tot vrijdag
Afwijkende dagen in overleg.
Kijk a.u.b. even goed op de kalender van Airbenb voor je iets wenst te boeken. Blokkering op de
kalender is ook een reservering. Stuur gerust een mail naar dehippekip@live.nl met de vragen die je
hebt. Reageren we niet snel (genoeg), bel dan even vooraf of er achteraan. Dan weten we van je
vraag.
De Pipowagen fungeert niet als tijdelijke woonruimte en wordt niet langere tijd achtereen
aangeboden voor verhuur. Dit is een bewuste keuze. Hiernaar informeren is dus zonde van de
moeite.
De huur van de Pipowagen, plus gebruik van beddengoed (naar keuze) en de borg van € 25,-. wordt
vooruit gefactureerd. Als het factuurbedrag ontvangen is, is de reservering definitief. Je dient zelf te
zorgen voor een annuleringsverzekering. De borg wordt na schone oplevering en controle door ons
van de Pipowagen, ca. een week na je verblijf, teruggestort op je rekening.
Schade
Je bent geheel zelf aansprakelijk voor een deugdelijk en respectabel gebruik van hetgeen je huurt.
Maak je iets kapot: meldt het, iedereen is verzekert en degene die na je komt ervaart niet de last.
Wees eerlijk, een ongeluk zit in een klein hoekje, maar is samen, in goed overleg op te lossen.
Schoon bij aankomt = schoon bij vertrek
We berekenen GEEN extra schoonmaakkosten, maar we verwachten dan wel dat je de Pipowagen zo
schoon achter laat als je hem betrokken hebt. Ook het servies en de inventaris! Indien niet (geheel)
schoon, dient de borg als schoonmaakkosten.
Je komt de ruimte binnen als gast, treft de ruimte schoon aan en zoals je hem aantreft, willen wij
hem ook terug als je de caravan weer verlaat. We rekenen geen extra schoonmaakkosten, maar
daarvoor moet de ruimte ook schoon zijn bij vertrek.
Schoonmaakmiddelen staan in de centrale ruimte in het toiletgebouw, zo ook poetsdoeken en een
stofzuiger. Deze zijn speciaal voor de schoonmaak en kunnen hier dus (ook tussendoor) voor
gebruikt worden. Plaats alles na gebruik weer terug op de plek.

