
HUURVOORWAARDEN

1. De huurperiode in het hoogseizoen bedraagt minimaal 7 dagen.
2. De huurprijzen zijn incl. 21% BTW, WA/CASCO verzekering en houderschapsbelasting.
3. De huurperiode gaat in op vrijdag om 15.00 uur (of zoveel eerder als mogelijk) en eindigt na één of meerdere   
 weken vrijdag om 10.00 uur.
 Brengt de huurder de camper later terug dan overeengekomen, dan heeft de verhuurder recht op 
 evenredige vermeerdering van de huursom en een vergoeding voor verdere schade.
4. 250 kilometer per dag vrij. Overige kilometers € 0,20 per kilometer. Vanaf 3 weken huur alle kilometers vrij.
5. In het midden-en laag seizoen kan het ook mogelijk zijn uw huurperiode met een halve week te verlengen.
6. De borgsom van de verhuurcamper bedraagt € 1000,00. Deze wordt bij tijdige inlevering van een schone, 
 onbeschadigde en afgetankte camper binnen twee weken geheel teruggestort op uw rekening. 
 Eventueel reinigen wij voor u de camper in-en uitwendig en legen het toilet en watertanks voor € 185,00.
7. Uw eigen risico per schadegeval bedraagt € 1000,00.
8. Annulering huurder 
 a. Huurder dient per aangetekende brief te annuleren. 
 b. Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
      - 15% van de huurprijs bij langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
      - 50% van de huurprijs bij langer dan 2 maanden maar niet langer dan 3 maanden voor aanvang van de huurperiode;
      - 70% van de huurprijs bij langer dan 1 maand maar niet langer dan 2 maanden voor aanvang van de huurperiode;
      - 90% van de huurprijs vanaf één dag maar niet langer dan 1 maand voor aanvang van de huurperiode;
      - 100% van de huurprijs op de aanvangsdatum van de huurperiode
9. Huurder is verplicht, bij aanvang huurperiode, de camper op eventuele schade te controleren.
10. Bij calamiteiten of verkoop wordt huurder een vervangende camper aangeboden, danwel restitutie van de  
 huursom of een gedeelte daarvan bij vervanging door een goedkopere categorie.
11. De bestuurder is minimaal 23 jaar oud en minstens 3 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs B.
12. Als reisdoel zijn alle landen van de groene kaart toegestaan, behalve Noord-Afrika en politiek onrustige landen.
13. De huursom inclusief borg wordt in 2 termijnen betaald, 50% bij reservering en 50% 4 weken voor vertrek.
 LET OP! De reservering is pas definitief als de eerste termijn betaald is. 
14. Bij onverhoopte pech of storing die kosten met zich meebrengen van boven € 100,00 altijd eerst met ons
 contact opnemen voordat u actie onderneemt.
 De kosten die direct verband houden met het gebruik van de camper - onder meer brandstof, olie, reparatie
 banden, leges, boetes en gerechtskosten - komen voor rekening van de huurder.
15. Schade
 a. Bij elke schade door verlies, diefstal, inbeslagneming en beschadiging van de camper, inventaris en toebehoren,
     treedt de huurder in overleg met de verhuurder, tenzij dit door omstandigheden onmogelijk is. De huurder houdt 
     zich zo mogelijk aan de instructies van de verhuurder.
 b. De huurder is aansprakelijk voor de genoemde schade.
 c. Verhuurder is niet aansprakelijk voor gevolgschade.
16. Eventueel kan uw eigen auto op ons afgesloten terrein veilig worden gestald gedurende uw vakantie.
17. Roken en/of huisdieren is in de camper niet toegestaan op straffe van inhouding van de volledige borg.
18. Alle campers zijn voorzien van een unieke verborgen opsporingsmodule als diefstalpreventie voor heel Europa.
19. Halen en brengen van de camper is in Hengelo.
20. Bij boetes / tolverrekening brengen wij € 25,00 administratiekosten in rekening. 

Standaarduitrusting campers: 
 Autodeel: Kentekencard, europees schadeformulier, groene verzekeringskaart, veiligheidshesjes en gevarendriehoek, 
 bandenreperatieset, parkeerschijf, verbandtrommel, alcoholtesters. 
 Camperdeel: Vloeistof voor chemisch toilet en afvalwatertank, luifelslinger, minimaal 1 volle gasfles, 
 elektriciteitskabel met verloopstekker, veger en blik, waterslang en oprijblokken, stormband t.b.v. luifel, 
 haringen + kunststof moker. 

Inventaris voor campers bestaande uit:
 4 platte borden, 4 diepe borden, 4x mes/vork/lepel, 4 mokken, 4 theelepeltjes, 4 frisdrankglazen, 4 wijnglazen, 
 4 bierglazen, (wijn)flessen-/blikopener, schaar, broodmes, snijplank, 2 pannen, 1 braadpan, kaasschaaf, aansteker

 Voor handdoeken, theedoeken en overig linnen- en beddengoed dient u zelf zorg te dragen.

 Inventaris dient schoon, compleet en heel retour te komen.
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Tarieven 2021
Laagseizoen :  € 695,-   per week 
Midden seizoen :  € 845,-  per week 
Hoogseizoen :   € 975,- per week **
** Minimale huurperiode  in het hoogseizoen is 7 dagen.
•	 Per	dag	250	km	vrij	rijden	/	1750	km	per	week	daarna	€	0,20	km
•	 Servicekosten	€	45,-
•	 Borg	is	€	1.000,-	per	periode
•	 Eigen	risico	per	gebeurtenis	€	1.000,-
•	 U	krijgt	de	camper	met	volle	tank	mee	en	levert	hem	ook	weer	met	volle	tank	in.
•	 U	krijgt	de	camper	schoon	mee	en	levert	hem	ook	weer	schoon	in	(van	binnen	en	buiten)
•	 Binnenzijde	/	buitenzijde	door	ons	laten	reinigen	€	85,-
•	 Buitenzijde	door	ons	laten	reinigen	€	45,-	
Eventuele extra’s :
•	 Huur	navigatiesysteem	TomTom		€	25,-	per	week
•	 Camping	meubilair	(	2	stoelen	en	een	tafel)	€	25,-		per	week

Ophalen : vrijdag vanaf 15:00 tot 17:00
Terugbrengen : vrijdag  voor 10:30


