
  
 
 
Voorlopige huurvoorwaarden per 15-05-2020 
 
 
Huurvoorwaarden camper  
De minimale huurperiode van een camper bedraagt 3 dagen. 
 
In July en augustus is de minimale huurperiode 7 dagen. 
 
De opgegeven bestuurder(s) is/zijn minimaal 23 jaar oud. 
 
De opgegeven bestuurder(s) is/zijn minimaal twee jaar in het bezit van 
rijbewijs B. 
 
De kosten voor de schoonmaak van het exterieur, interieur en controle 
bedragen € 50,00. 
 
Huisdieren zijn niet toegestaan. 
 
Het ophalen van de camper kan dagelijks (mits beschikbaar) vanaf 12.00 uur.  
 
Het retourneren van de camper dient voor 10.00 uur te gebeuren. 
 
De campers dienen (voorlopig) binnen Nederland te blijven. 
 
Roken in de camper is niet toegestaan. Indien er in de camper is gerookt 
wordt de waarborgsom ingehouden. 
 
De huurder is zelf aansprakelijk voor gemaakte verkeersovertredingen. 
 
Het is verstandig om zelf ook een reisverzekering af te sluiten. 
 
Het verbruik van brandstof (diesel) is voor rekening van de huurder. De 
huurder krijgt de camper met een volle brandstoftank mee en de huurder dient 
de camper volgetankt te retourneren. 
 
Bij het terugbrengen dient de camper in gelijke staat te verkeren als bij 
aflevering. 
 
 
 



Waarborgsom 
De waarborgsom voor het huren van een camper bedraagt € 1000,00. Deze 
dient betaald te worden voor de vertrekdatum. Nadat de huurder de camper 
heeft geretourneerd en de controles uitgevoerd zijn wordt de waarborgsom, 
mits alles klopt teruggestort op de rekening van de huurder. 
 
Kilometers 
Per gehuurde dag zijn er 300 kilometers vrij. Per extra gereden kilometer 
bedragen de kosten € 0,35. Het aantal kilometers is vanaf 14 dagen huur vrij. 
 
Je huurt bij ons een camper inclusief: 
- All Risk verzekering 
- 24/7 Europa pech hulp 
- Compleet keuken inventaris 
- Kampeer set voor het aantal opgegeven personen	
- Uitdraai-luifel 
- Camping gas om te koken 
- Gratis parkeren van de auto  
 
Annulering 
Bij annulering van de boeking binnen 4 weken voor de vertrekdatum wordt er 
50% van de huursom in rekening gebracht. 
 
Prijzen camper huur 
A: Laagseizoen (januari, februari, maart, november, december) 
B: Midden seizoen (april, mei, juni, september, oktober) 
C: Hoogseizoen (juli, augustus) 
 
Fiat Ducato Marlin 2, zelfvoorzienend 
Rijden 4 personen, slapen 3 senior of 2 senior en twee junior 
A: per dag  € 79,00 
B: per dag  € 99,00 
C: per dag € 119,00 
Waarborgsom € 1000,00 is tevens eigen risico bij gemaakte schade 
 
Fiat Ducato Ci Cipro 15, zelfvoorzienend 
Rijden 4 personen, slapen 3 senior of 2 senior en twee junior 
A: per dag  € 89,00 
B: per dag  € 109,00 
C: per dag € 129,00 
Waarborgsom € 1000,00 is tevens eigen risico bij gemaakte schade 
 
Mercedes Viano buscamper (vanaf july 2020) 
Rijden 4 personen, slapen 2 senior 
A: per dag  € 69,00 
B: per dag  € 89,00 
C: per dag € 109,00 
Waarborgsom € 750,00 is tevens eigen risico bij gemaakte schade 
 
 



 
Optionele aanvulling op campers: 
 
Prijs per huurperiode dag: 
Extra campingstoel    € 10,00  huurperiode 
Heren sportfiets     € 11,00  dag 
Dames sportfiets    € 11,00  dag 
Mountain bike unisex Cube 26”  € 11,00  dag 
Camping wasmachine 220V  € 20,00  huurperiode 
Elektrische kachel 220 V   € 20,00  huurperiode 
Bak/ grillplaat 220V    € 20,00  huurperiode 
Campertent Travel Master   € 25,00  dag 
Sup allround complete 10’10”  € 20,00  dag 
Luchtbed 2 persoons   € 15,00   huurperiode 
Pop Up tent 2/3 persoons   € 25,00  huurperiode 
Porta Potti chemisch toilet   € 35,00  huurperiode 
Skottelbraai     € 30,00  huurperiode 
Campinggaz fles 1,8 kgs   € 25,00  huurperiode 
Campinggaz fles 2,75 kgs   € 35,00  huurperiode 
Ventilator     € 20,00  huurperiode 
 
 
 


