
VOEDINGS- EN VERLUIERCARAVAN   
BY MAMADO 

Organiseren jullie een event waar veel jonge gezinnen aanwezig zullen zijn? Willen jullie de mama’s en 
papa’s het comfort bieden om in alle rust hun kleintje te kunnen voeden en verzorgen? Dan is onze 
voedings- en verluiercaravan misschien iets voor jullie! 
Onze caravan is voorzien van een verzorgingskussen, lavabo met kraantje, microgolfoven, flessenwarmer, 
zithoek met tafel voor 4 personen, wat speelgoed voor oudere broertjes of zusjes en een toegankelijk 
stopcontact bij de zithoek op 220V (handig voor mama’s die willen kolven).  Het volledige elektriciteitsnet 
van de caravan is 220V.
 
Alle praktische benodigdheden zijn inbegrepen: aansluitsnoer om koppeling te maken met een gewone 
verlengkabel (toevoer van elektriciteit naar de caravan), veilig opstapje, zeep, handdoekjes, gevuld 
waterreservoir van 20L voor het gebruik van de kraan, vochtige doekjes, vuilnisbak met extra vuilniszakken, 
extra hoezen voor het verzorgingskussen, luchtverfrisser, allesreinigerspray en microvezeldoek voor het 
snel reinigen bij ongelukjes met melk of groentenpapjes. Een krijtbord en houten strandstoel om buiten de 
caravan te zetten zijn te verkrijgen op aanvraag.
               VRAGEN: info@mamado.be



Voor het gebruik van onze caravan werken we met 3 formules (alle benodigheden zijn telkens 
inbegrepen en meegeleverd, inclusief opkuis achteraf): 

BASIC:     zelf de caravan ophalen en terugbrengen  
       (te Oostnieuwkerke, nabij Roeselare)
 
COMFORT:      op jullie locatie geleverd, geplaatst en opgehaald
 
DELUXE:     BASIC of COMFORT met de aanwezigheid van één van onze 
                   onthaalhostessen*gedurende jullie event. 

*Onthaalhostess? Na onze passage met de caravan op enkele evenementen, merken we dat de aanwezigheid van 
iemand die de mama’s en papa’s in de caravan onthaalt geen overbodige luxe is. Het is iemand die bij de caravan blijft, 
de bezoekers enthousiast verwelkomt, ze wegwijs maakt met het gebruik van de aanwezige elektrische toestellen 
en alles proper en aangenaam houdt. Zeker tijdens drukke evenementen waarbij grotere hoeveelheden luiertjes 
verschoond moeten worden is dit voor het comfort van de volgende bezoekers echt noodzakelijk! Wij raden dan ook 
met nadruk aan om iemand in te zetten als onthaalhostess. Hetzij door jullie zelf, hetzij door ons.



BASIC
 
€100 :  1 dag huur   dezelfde dag ophalen en terugbrengen
€150 :  2 dagen huur   de dag na ophalen terugbrengen
€200 :  3-4 dagen huur  dag voor gebruik ophalen, 
     1 of 2 dagen gebruiken, dag na gebruik retourneren
 
COMFORT
 
COMFORT = Prijs BASIC + transport kost 

Kilometer vergoeding:  
€5 per 5 km te rekenen vanaf centrum Oostnieuwkerke (nabij Roeselare).
 
 
DELUXE
 
DELUXE = Prijs BASIC of COMFORT + prijs onthaalhostess €20/uur
 

EXTRA
 
Er dient altijd een waarborg van €200 gestort te worden voor aanvang van de huur op 
rekeningnr BE33 3631 5229 0646 (BIC BBRUBEBB).
 
De waarborg wordt in de week na het event integraal teruggestort wanneer de caravan in identieke 
staat als bij levering wordt teruggebracht.
Elk jaar sponsoren wij graag een aantal vzw’s uit West-Vlaanderen met onze gratis aanwezigheid.  
Mail naar info@mamado.be voor meer info.

TARIEVEN (EXCL. BTW)



Praktische info: lengte caravan incl. disselbak & trekhaak: 4,2 m / breedte 2 m.

Wallenstraat 15 - 8800 Roeselare - 051/80.91.69 – info@mamado.be 
BE 0603.994.749  openingsuren: 10u – 18u (woensdag en zondag gesloten)


