Uittreksel uit de huurvoorwaarden motorhomes.
HUURPRIJZEN. De huurprijzen houden in: de onderhoudsdienst en het olieverbruik van het voertuig,
een omniumverzekering (vrijstelling van 950,00 Euro), een repatriëringverzekering (voertuig
en personen), standplaats voor uw auto op onze privaatparking op eigen verantwoordelijkheid,
bijkomende uitrusting van onze motorhomes: chemisch product WC, zonneluifel Omnistor, 2
gasflessen 13 kg, brandblusapparaat 2 kg, verbanddoos, crick + wielsluitel, verlengkabel, CEE
stekker camping, CEE stekker motorhome, WC borstel, gevaarsdriehoek, fluoveiligheidsvestjes,
vuldarm water, radio, reservewiel, geluidsdemping motor, 2 oprijblokken, gelijkvormigheidsattest,
inschrijvingsbewijs, verzekering, controlekaart + model A en B, repatriëring, Europees
aanrijdingsformulier.
BETAALVOORWAARDEN. De helft van de huurprijs bij reservatie, het saldo 4 weken voor de afreis.

WAARBORG. Bij het afhalen van de motorhome wordt een waarborg van 950,00 Euro gevraagd. Men
ontvangt een controlelijst die het toebehoor (gasflessen, elektrische verlengkabel, gevaarsdriehoek
enz. ) en de toestand van het voertuig bevestigt. Wordt de motorhome onbeschadigd teruggebracht,
dan wordt de waarborg terugbetaald.
B.T.W. B.T.W. 21% en ten laste van de huurder en terugvorderbaar voor reizen buiten de E.E.G.

LEEFTIJD EN RIJBEWIJS. De minimumleeftijd van de bestuurder bedraagt 23 jaar en een rijbewijs
categorie B volstaat voor al onze motorhomes.

REINIGINGSKOSTEN. De motorhomes worden proper afgeleverd en moeten proper terugkomen,
vuilwatertank en wc-tank moeten leeg zijn. Indien de reiniging, bij teruggave van een wagen, door de
verhuurder gedaan moet worden, zullen reinigingskosten gevraagd worden: buitenreiniging = 46,50
Euro BTW incl.; binnenreiniging = 46,50 Euro BTW incl. .
HOE EN WAAR WORDT MIJN VRIJETIJDSVOERTUIG AFGELEVERD? Vanaf de vastgelegde
huurtermijn staat uw vrijetijdsvoertuig in ons uitleveringsdepot voor u klaar. De techniek is
volgens een goed doordacht checksysteem gecontroleerd, gasflessen zijn aangesloten, brandstof- en
watertanks alsook accu’s zijn gevuld en het ganse voertuig is zuiver. De gebruiksinwijding duurt zo
lang tot u zich met alle technische bedieningselementen vertrouwt voelt.
WEEK = van zaterdag 9u. tot vrijdag 14u. (flexibel indien mogelijk).

WEEKEND = van vrijdag 17u. tot maandag voor 12u. (alleen laagseizoen, flexibel indien mogelijk).

HET VERBRUIK. Het verbruik is ten laste van de huurder. De wagens worden met volle brandstoftanks
afgeleverd en dienen als dusdanig teruggebracht te worden.
HET IS VERBODEN: Huuroverdracht of onderverhuring, het meenemen van dieren, het gebruik
van frietvet, te roken in de motorhomes; illegalen, drugs, verdovende middelen of andere verboden
middelen te vervoeren.
FIETSENREK. Prijs fietsenrek per week: 15,00 Euro. Prijs fietsenrek per weekend: 7,50 Euro.
TV-LCD, SATELIETANTENNE en SMARTCARD. 7,50 Euro/dag

VERMINDERING. Huurprijs vanaf 3 weken – 5%. Huurprijs vanaf 4 weken – 10%.
HUREN HOOGSEIZOEN. Minimum 1 week.

BETALING VAN DE GARANTIE. De garantie kan uitsluitend in speciën betaald worden of met
Bancontact.
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