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Verhuurprogramma 2021 vouwwagens

Combi-Camp Country inclusief vaste deksel en imperiaal en keuken
Trigano Odyssee GL gezinswagen 4 to 8 persoons

€ 550,€ 395,-

Inclusief:
Bermkeuken, gasfles, oplooprem, reservewiel, neuswiel, disselslot en verzekering
Extra accessoires:
Luifel
Grondzeil Odyssee
Disselbak Odyssee
Gastencabine
Genoemde prijzen zijn per week inclusief B.T.W.

Algemene voorwaarden (maken deel uit van de huurovereenkomst 2021)
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•
•
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•
•

Bij aflevering de borg te voldoen van € 500,- welke bij het schoon, netjes en schadevrij
terugbrengen van de wagen wordt gerestitueerd.
50% betaling bij reservering, alleen via onderstaande bankrekening, en de overige huur 6
weken voor vertrek.
Afhalen vrijdag na 14.00 uur, terugbrengen vrijdag voor 10.00 uur op afspraak.
Bij afhalen eigen kentekenplaat, rijbewijs en paspoort of ID-Kaart meenemen.
De wagen dient van binnen en van buiten schoon en onbeschadigd te worden
teruggebracht.
Indien er geen andere mogelijkheid is de wagen onder bomen op te zetten dient het
meegeleverde folie over het dak te worden aangebracht.
Herstelkosten van beschadigingen en/of vlekken worden op de borg in mindering
gebracht, kosten hiervan worden beoordeeld door de VWS.
Dient de wagenbak van buiten gewassen te worden, dan wordt € 75,- van de borg
ingehouden. Van binnen dient de wagen ook schoon ingeleverd te worden. Als wij dit
moeten doen, dan kost dit 150 euro. Tent indien nodig alleen met water schoonmaken
(geen wasmiddelen toevoegen aan het water).
Bij ongevallen met schade dit zo spoedig mogelijk aan ons melden.
Het is verplicht om het disselslot te gebruiken.
LET OP !!! Bij verhindering bent u het gehele verhuurbedrag verschuldigd. Wij adviseren u
hiervoor een annuleringsverzekering af te sluiten.
Onze algemene BOVAG leveringsvoorwaarden zijn van kracht.
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€ 35,€ 50,€ 30,€ 55,-

