
Winterklaar maken chalet 

Geachte gast, 

 

Graag geven wij u onderstaande vrijblijvende adviezen betreffende het winterklaar maken van uw 

chalet.  

 

Het wintervast maken van uw chalet houdt in: 

- Het afsluiten van de hoofdkraan van uw chalet en het openen van de aftapkraan 

- Het openen van alle aftappunten onder uw chalet 

- Het openen van alle tappunten (kranen) in uw chalet 

- Indien mogelijk het doorblazen van de waterleidingen met lucht 

- Het demonteren en vorstvrij bewaren van de eventuele thermostaatkraan 

- Het legen van alle watervoerende leidingen en slangen 

- De sifons en het toilet + reservoir voorzien van antivries 

- Hierna sluit u de tappunten weer, zodat er geen vuil in de leidingen kan komen. 

 

Nieuwe aanmeldingen voor het wintervast laten maken door Vakantiepark de Boomgaard nemen we 

helaas niet meer aan. Ook reparaties kunnen we helaas niet meer uitvoeren. Voor het wintervast 

maken van uw chalet/caravan of voor reparaties kunnen we u Installatiebedrijf Midavaine 

aanbevelen (het aanmelden gaat verplicht via de receptie).  

 

Heeft u dit jaar een nieuw chalet aangeschaft en is bovenstaande u niet helemaal duidelijk? Dan 

komen we dit graag eenmalig aan u uitleggen. U kunt deze uitleg aanvragen via de receptie. 

 

We adviseren u de cv-ketel of gaskachel jaarlijks door een gecertificeerd bedrijf (bijvoorbeeld 

Midavaine) te laten controleren. Bij een cv-installatie willen we u adviseren deze niet volledig uit te 

schakelen in de winter, maar aan te laten op 7-10 graden. Dit is zowel voor de cv-installatie als voor 

uw chalet van belang.  

 

Indien u een jaarplaats heeft, houdt u er dan rekening mee dat u uw waterleiding na aanwezigheid 

weer afsluit en ontlucht. Dit om vorstschade te voorkomen.   

 

Heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen met de receptie via 0118-571377 of 

info@deboomgaard.info.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team Vakantiepark de Boomgaard 

Korte Prelaatweg 2 

4361 JM Westkapelle 

0118-571377 

info@deboomgaard.info 

mailto:info@deboomgaard.info

