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Verhuurprogramma 2018
Huurprijs voor- en naseizoen
Kip Shelter Plus

425,=

Huurprijs hoogseizoen
500,=

Inclusief: Buitenkeuken, gasfles, oplooprem, reservewiel,
neuswiel, koppelingsslot en verzekering.
Optioneel huren:
De Waard luifel

45,=

Fietsendrager voor

35,=

De Waard Bosuiltent

90,=

Sportpakket

35,=

(Genoemde prijzen zijn per week)

Huur je de Shelter drie weken, dan betaal je voor een ‘De Waard Varioluifel’ of ‘De Waard Bosuiltent’
de huur van twee weken (Prijzen zijn inclusief btw).
Algemene voorwaarden (maken deel uit van de huurovereenkomst 2018):
 Bij aflevering de borg en eigen risico te voldoen van 750,= euro welke bij het schoon, netjes en
schadevrij terugbrengen van de wagen wordt gerestitueerd.
 50% betaling bij reservering, alleen via bovenstaande bankrekening, en de overige huur 6 weken voor
vertrek.
 Afhalen vrijdag na 14.00 uur, terugbrengen vrijdag voor 11.00 uur.
 Bij afhalen graag een rijbewijs meenemen.
 De wagen dient van binnen en van buiten schoon en onbeschadigd te worden teruggebracht.
 Herstelkosten van beschadigingen en/of vlekken worden op de borg in mindering gebracht, kosten
hiervan worden beoordeeld door de V.W.S.
 Dient de wagenbak van buiten gewassen te worden, dan wordt 75,= euro van de borg ingehouden. Van
binnen dient de wagen ook schoon ingeleverd te worden. Als wij dit moeten doen, dan kost dit 100,=.
Tent alleen met water schoonmaken (geen wasmiddelen toevoegen aan het water).
 Bij ongevallen met schade dit zo spoedig mogelijk aan ons melden.
 Het is verplicht een reisverzekering af te sluiten voor de caravan. Dit kan o.a. bij De Europeesche
verzekeringen. Bij calamiteiten dient u zelf zorg te dragen voor repatriëring van de caravan.
 Huisdieren zijn niet toegestaan in de caravan.
 Er mag niet gerookt worden in de caravan.
 Gebruikt u altijd het disselslot.
 Bij verhindering bent u het gehele verhuurbedrag verschuldigd. Wij adviseren u hiervoor een
annuleringsverzekering af te sluiten.
 Onze algemene BOVAG leveringsvoorwaarden zijn van kracht.

