Huurvoorwaarden
Voor alle huurperiodes geldt in principe de caravan afhalen op zaterdag tussen
12.30 uur en 14.00 uur. Terugbrengen tussen 9.30 uur en 10.30 uur. Indien de
caravan te laat wordt teruggebracht wordt er € 150,‐ in rekening gebracht.
Dit i.v.m. het op tijd kunnen afleveren van de caravan aan de volgende
huurder.
De huurprijzen zijn excl. 21 % BTW.
*De caravan dient op tijd, schadevrij en van buiten en binnen schoon te
worden afgeleverd. Mocht er schade zijn ontstaan tijdens uw huurperiode
wordt deze met de borgsom verrekend. Ook hagelschade valt hieronder.
*De schoon/vuilwatertank en de toiletcassette dienen te zijn geleegd.
* Wij hanteren een waarborgsom van € 350,‐. Deze krijgt u teruggestort op uw
bankrekeningnummer nadat u de caravan op tijd en onbeschadigd en schoon
heeft afgeleverd.
* Voor een niet schoongemaakte caravan wordt € 150,‐ borg ingehouden. Wilt
u met name denken aan het toilet.
*Terugbetaling van de waarborgsom, eventueel onder aftrek van kosten, vindt
plaats binnen 10 werkdagen na het terugbrengen van de caravan.
* De huurcaravan mag niet worden gebruikt voor permanente bewoning.
* De helft van het huurbedrag dient direct na het ontvangen van de
bevestigingsbrief na boeking overgemaakt te worden.
* Het restant huurbedrag en de borgsom dienen uiterlijk vier weken voor
aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.
* De huurder dient na ontvangst en ondertekening het boekingsformulier
binnen een week te retourneren anders kan de boeking niet gegarandeerd
worden.

* Bij het afhalen van de caravan bij vakantie buitenland dient u een geldige
internationale reis‐en kredietbrief met caravan en aanhangwagen, supplement
of een soort gelijk document te kunnen tonen.
* Een groene kaart met af‐vermelding ( aanhanger ) en geldig rijbewijs is
verplicht. De huurder is zelf aansprakelijk voor gemaakte
verkeersovertredingen en kunnen later nog in rekening worden gebracht.
* De caravan is te bezichtigen na telefonische afspraak, mits deze niet verhuurd
is.
* Het is verboden in de caravan te roken en het houden van huisdieren in de
caravan is niet toegestaan. Dit i.v.m. eventuele allergische reacties van andere
huurders.
* Ontbinding van de huur:
De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst ten allen tijden zonder
gerechtelijk tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel , het gehuurde
door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt of gebruikt gaat
worden. In welk geval verhuurder gerechtigd is het gehuurde terstond tot zich
te nemen onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

