Algemene voorwaarden verhuur
Voor het afsluiten van een kampeermiddel dient de huurder minimaal 21 jaar en 1 jaar in het bezit van een rijbewijs te zijn.
De minimale huurperiode bedraagt 7 dagen in het laag- en middenseizoen, 14 dagen in het hoogseizoen.
Na afgifte van de reservering dient de klant binnen 5 dagen een aanbetaling van 50% van de huursom op de bankrekening te voldoen die
op het huurcontract is aangegeven (de betalende bankrekening moet op naam staan van de huurder). De boeking is dan voor beide partijen
bindend. Vindt geen betaling plaats dan vervalt de reservering. Het resterende huurbedrag dient 40 dagen vóór de aanvang van de
huurperiode volledig te zijn voldaan.
Bij boekingen korter dan 40 dagen voor de huurdatum dient de volledige huurprijs direct voldaan te worden. Betalingen kunnen alleen met
een bankoverschrijving worden verricht!
Bij annulering van het huurcontract heeft de huurder de volgende annuleringskosten: tot 61 dagen voor vertrek 30% van de totale huursom,
van 60e tot 31e dag 50 %, van 30e tot 1e dag 85% en op de dag van vertrek 95% van de totale huursom.
Omboeken van het huurcontract kan alleen indien kampeermiddel of tijdstip nog beschikbaar is, huurder betaald dan een toeslag van € 50,-.
De borgsom wordt bij overdracht van het voertuig voldaan. Dit kan contant, per bankoverschrijving of creditcard. De borgsom wordt na
juiste teruggave van het voertuig en na eindafrekening van het huurcontract door verhuurder binnen 1 dag terugbetaald. Aftanken,
schoonmaken interieur, reiniging van de toilet etc. dient de huurder gedaan te hebben. Indien dit niet het geval is worden bij de teruggave van
het voertuig deze met de borgsom verrekend.
De reinigingskosten voor het interieur € 150,- en toilet € 180.De reinigingskosten bij een vouwwagen indien de tent en slikranden niet schoon zijn voor zowel de binnen en/of buitenzijde bedragen
€ 200,00.
Indien camper niet volgetankt teruggebracht wordt, berekenen wij € 3,- per liter aan huurder.
De borgsom voor een vouwwagen of caravan bedraagt € 650.-, voor een camper € 1.250.- (de borgsom voor een camper kan verlaagd
worden tot € 500,- indien een klant deze afkoopt. De kosten hiervoor bedragen € 15,- per dag met een minimum van 14 dagen).
Alle verhuurunits zijn casco verzekerd. Per schadegeval draagt de huurder een eigen risico (vouwwagen en caravan € 650.-, camper
€ 1.250.-). Dit eigen risico wordt van de waarborgsom ingehouden bij schade.
Bij elke schade blijft de huurder aansprakelijk voor het volledige eigen risico.
De schades worden uitgevoerd door/in ons eigen TechnoCenter met onze eigen werkplaatstarieven.
Door de verzekering niet gedekte schade. (zoals die ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten rijden door niet bevoegde personen,
hars/fruitvlekken op tentdoek enz.) is geheel voor rekening van de huurder.
Er dient altijd een bewijs van de schade te worden overlegd, zoals een door partijen en getuigen ondertekend Europees schadeformulier en
bij brand of diefstal een proces-verbaal van de politie. Tevens willen we u erop wijzen dat overbeladen van het voertuig voor uw eigen
verantwoording en risico is!
Bij schade belt u direct met ons bedrijf. 0475-410101. Buiten de openingstijden van ons bedrijf kunt u Aveco bellen. Deze gegevens vindt u
in de huur map. Kleinere reparaties tot € 150,00 kunt u zelf laten verhelpen zonder dat u onze toestemming nodig heeft. Wel dient u een
originele rekening én het defecte onderdeel bij ons in te leveren.
Bij calamiteiten dient de huurder altijd zelf zorg te dragen voor repatriëring van het kampeermiddel.
Ophalen van het kampeermiddel is op de afgesproken dag en het tijdstip, tussen 14-17 uur (op zaterdag tussen 14-16.30 uur)
Terugbrengen is op afgesproken dag en tijdstip, tussen 9-11 uur (op zaterdag tussen 10-12 uur)
Voor ophalen en terugbrengen op zaterdag geldt een toeslag van € 65,- per keer.
Ritten naar het buitenland binnen Europa zijn overeenkomstig de verzekeringsvoorwaarden van ons bedrijf mogelijk. Kijk dus goed op de
groene kaart! Voor Oost-Europese landen en daarbuiten is een schriftelijke toestemming van de verhuurder vooraf noodzakelijk. Ritten naar
oorlog- en risicogebieden zijn verboden. Wintersport is niet toegestaan.
Verder willen wij u erop attenderen dat de wetgeving per land verschillend is. Deze informatie kunt u verkrijgen bij de ANWB of op:
www.anwb.nl . Kies daarna voor tabblad vakantie, landeninformatie. Zo kan het b.v. zijn dat u een groene kaart nodig heeft voor de caravan.
Deze dient u aan te vragen bij uw eigen autoverzekering. Gegevens van de huurcaravan krijgt u dan van ons.
Kan het geboekte voertuig niet beschikbaar gesteld worden dan behouden wij ons het recht voor een in grootte en uitvoering enigszins
vergelijkbaar of ander voertuig in te zetten. Er ontstaan voor de cliënt voor de beschikbaarstelling van een groter of luxer voertuig geen extra
huurkosten. Wordt een kleiner voertuig aangeboden en geaccepteerd dan wordt er bij prijsverschil tussen beide voertuigen het teveel betaalde
terugbetaald. Bij beschikbaarstelling van een groter voertuig betalen wij geen nevenkosten die bijv. door ferry- of tolheffingen kunnen
ontstaan
Roken in de kampeermiddelen is niet toegestaan. Het meenemen van huisdieren is alleen mogelijk nadat u toestemming hiervoor gekregen
heeft. Reinigingskosten die daaruit voorvloeien zijn volledig voor rekening van huurder. .

Vergissingen/drukfouten en wijzigingen tijdens het seizoen zijn voorbehouden.
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