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NieuwNu compleet ingerichte huurcampers!

Hoogseizoen van 7 juni t/m 13 september 2019

CAMPERVERHUUR 2019

COMPLEETMETINVENTARIS

Lengte 6,80 meter
4 zitplaatsen met gordel
2 slaapplaatsen
2 x enkele bed met garage eronder
2 draaistoelen
3 pits kookplaat + kachel met boiler

Lengte 6 meter
2 slaaplaatsen en 4 zitplaatsen met gordel
2 pits kookplaats
Koelkast boiler en verwarming
Cassette toilet en doucheruimte
Vastbed achter en overdwars
2 draaibare voorstoelen

Lengte 7 meter
5 zitplaatsen + 5 slaapplaatsen
2 persoons vastbed in lengte met 
garage eronder
2 persoons hefbed voorin
Grote koelkast boiler + verwarming

Lengte 7,40 meter
2 enkele bedden met grote garage eronder
Hefbed 2 persoons voorin
4 zitplaatsen + 4 slaapplaatsen
Grote koelkast en 3 pits kookplaat
Luifel + achteruitrijcamera

Huurprijs
Laageizoen € 995,-
Hoogsezoen € 1095,-

Huurprijs
Laageizoen € 795,-
Hoogsezoen € 895,-

Huurprijs
Laageizoen € 995,-
Hoogsezoen € 1095,-

Huurprijs
Laageizoen € 1195,-
Hoogsezoen € 1295,-

AUTOGROEP 1
Buscamper FIAT/PEUGOT

AUTOGROEP 2
Halfi ntegraal Ford Transit/Fiat Ducato

AUTOGROEP 3
Halfi ntegraal Ford Transit/Fiat Ducato

AUTOGROEP 4
Luxe klasse Volintegraal model!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoogsezoen € 1095,-



Einsteinweg 6 •  3404 LK IJsselstein •  Tel. 030 - 687 05 27

25+AL MEER DAN 25 JAAR

HUURVOORWAARDEN PER 01-10-2017
Huurovereenkomst

Huurovereenkomst gebasseerd op ANWB modelverhuurcontract.
Huurprijzen zijn per week incl. verzekering-pechhulp.
Huurperiode start op vrijdag 15.00 uur en eindigt op vrijdag 10.00 uur.
Per week 1500 km vrij / Bij 3 weken per week 2000 km vrij.
Extra km € 0,30/km.
Camper wordt met volle dieseltank geleverd en dient ook weer met volle tank te worden ingeleverd.
Camper is voorzien van2 gasfl essen, luifel, radio, cd, kluisje en inventaris.
Binnenzijde camper, toiletcassette en watertanks dient/dienen schoon/leeg te zijn bij inleveren camper.
Buitenzijde camper wordt door ons gereinigd voor Uw gemak en het vermijden van schade. De kosten hiervan bedragen € 50,00.
Voor schade aan buitenzijde (ook ruitbreuk) geldt een eigen risico van € 950,00 per schade/gebeurtenis.
Schade aan interieur, behalve normale gebruiksslijtage, voor rekening huurder.
Huurder mag alleen de landen bezoeken welke op de groene kaart van verzekering staan vermeld.
Bestuurder moet minimaal 3 jaar in het bezit van het rijbewijs zijn.
Bij schade, vermissing, calamiteiten of kosten altijd eerst contact opnemen met verhuurder.
Huisdieren, roken en meer personen vervoeren in de camper dan op verhuurcontract staat niet toegestaan.
Gemaakte kosten bij overschrijding huurperiode of niet schoon retour brengen zullen worden berekend.
Schade aan eigen goederen of bagage van huurder tijdens de huurperiode altijd voor rekening huurder.
Indien akkoord met de verhuurvoorwaarden kan het reserveringsformulier ingevuld worden.
Na acceptatie ontvangt U de bevestiging van ons en dient binnen 3 weken 25% worden aanbetaald.
Bij annulering van kant huurder wordt deze aanbetaling niet terugbetaald.
Restant huursom uiterlijk 4 weken voor vertrek te voldoen aan verhuurder.
Bij ophalen dient er een borg gestort te worden van € 1.000,00. Dit kan per kas of pin.
Na verhuurperiode wordt deze borg na 1 week weer verrekend met huurder.
Verhuurder behoudt zich het recht voor om in bepaalde gevallen een soortgelijke camper aan te bieden dan de gereserveerde camper.

Einsteinweg 6 • 3404 LK  IJsselstein • Tel. 030 - 687 05 27
Internet: www.campertotaal.nl • E-mail: info@campertotaal.nl

RESERVERINGSFORMULIER CAMPERHUUR 2019
Wij willen graag een kampeerauto huren uit de autogroep: _____________

Huurperiode van:_____________________ tot: ________________________

Wij zijn bekend met de huurvoorwaarden en gaan hiermee akkoord.

Het reisdoel is: ___________________________________________________

Indien wij binnen 3 weken na reservering de aanbetaling van 25% van de huursom niet hebben ontvangen 
behouden wij ons het recht voor om de kampeerauto verder voor verhuur in te zetten.

Naam: _______________________________________  Voorletters: ___________________________________

Adres: _______________________________________  Postcode: ____________________________________

Woonplaats: __________________________________  Telefoon: _____________________________________

E-mail: _______________________________________  Mobiel: ______________________________________

Geboortedatum: _______________________________  Aantal personen: ______________________________

Rijbewijsnr. bestuurder: ________________________  Geldig tot: ____________________________________

Paspoortnr. bestuurder: ________________________  Geldig tot: ____________________________________
 
Wij verzoeken U vriendelijk bovenstaande vragen in te vullen en volledig ingevuld aan ons te retourneren.

Datum: HANDTEKENING:


