Huurvoorwaarden en tips 2020
Huurperiode:
De huurweek begint op vrijdagmiddag om 16.00 uur en eindigt de volgende vrijdag om 14.00 uur.
Een weekend, alleen buiten het hoogseizoen, begint op vrijdag 13.00 uur tot de daarop volgende maandag 12.00 uur.
Ons hoogseizoen bevat de weken die geheel of gedeeltelijk vallen in de maanden juli en augustus.

Uitzonderingen:
Indien de mogelijkheid zich voordoet dat de caravan eerder kan worden opgehaald, of later kan worden teruggebracht,
wordt de dagprijs hiervoor in rekening gebracht.
Dit geld ook voor de weekeinden.

Betaling voorwaarden:
De verschuldigde huurprijs inclusief de waarborg moet voor de helft, (50 %) worden betaald bij afspraak.
De andere helft moet voldaan zijn 3 weken voor vertrek.

Waarborgsom:
De waarborgsom bedraagt € 400,00.
Nadat de caravan schoon en onbeschadigd is teruggebracht zal de waarborg binnen 3 weken worden teruggestort op uw
bank of girorekening, zonder inhouding van administratiekosten.

Verzekering:
De caravan is verzekerd met een eigen risico van € 400,00.
De huurder dient ten behoeve van de trekauto in combinatie met het gehuurde een aansprakelijkheidsverzekering af te
sluiten, als mede een repatriëringverzekering met aanhangwagensupplement.

Annulering:
a: De huurder dient bij voorkeur per aangetekende brief te annuleren.
b: Bij annulering is de huurder verschuldigd:

tot 10 weken voor aanvang van de huurperiode; 10 % van de huursom.

van 10 tot 6 weken voor de aanvang van de huurperiode; 50 % van de huursom.

van 6 weken voor aanvang tot de aanvang van de huurperiode; 90 % van de huursom.

Vanaf de aanvangsdatum van de huurperiode; 100 % van de huursom.

Verplichtingen huurder:
De huurder is verplicht:
* De verschuldigde huur te voldoen, ook al gebruikt hij/zij de caravan niet of voor een kortere periode;
* De caravan zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming te gebruiken
en geen veranderingen aan te brengen;
* Het disselslot dat u meekrijgt dient u altijd te gebruiken, zowel aangekoppeld als op de camping !;
* De instructie van de verhuurder op te volgen;
* De huurcaravan niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren;
* Zorg te dragen dat alleen hijzelf of de gemachtigde bestuurder in bezit is van een geldig rijbewijs;
* Het is niet toegestaan om in de huurcaravan te roken;
* Het is niet toegestaan huisdieren in de huurcaravan te houden.

Tekortkoming:
Brengt de huurder de caravan later terug dan overeengekomen, dan heeft de verhuurder recht op evenredige
vermeerdering van de huursom en vergoeding van verdere schade.

Kosten:
a: De kosten die direct verband houden met het gebruik van de caravan,
(o.a. reparatie banden, leges, boetes, gerechtskosten) komen voor rekening van de huurder, tenzij deze aan de
verhuurder moeten worden toegekend.
b: De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en van reparatie, sleephulp en transport te zake van
mechanische defecten komen voor rekening van de verhuurder. Als deze kosten het bedrag van € 150,00.
overschrijden, dient vooraf contact opgenomen te worden en toestemming van de verhuurder gevraagd te
worden. Terugbetaling van de gemaakte kosten geschiedt bij voorkeur op vertoon van gespecificeerde
nota’s.
Vervangen onderdelen neemt de huurder zo mogelijk voor de verhuurder mee terug.

Kentekenbewijs:
U krijgt van ons een kopie van het kentekenbewijs mee op vakantie. Dit dient u weer in te leveren bij terugkomst.

Schade:
a: Bij elke schade door verlies, diefstal, in beslagneming en beschadiging van de caravan, inventaris en
toebehoren, treedt de huurder in overleg met de verhuurder, tenzij dit door omstandigheden onmogelijk is.
De huurder houdt zich zo mogelijk aan de instructies van de verhuurder.
b: De huurder is aansprakelijk voor de genoemde schade en de daarmee verband houdende sleep- en
transportkosten.
c: De huurder is verplicht alle schades en defecten bij terugbrengen van de caravan aan de verhuurder te
melden.

Reinigen:
U krijgt de caravan schoon mee en uiteraard verwachten wij ze ook weer schoon terug.
Is dit niet het geval, dan worden u de schoonmaakkosten in rekening gebracht.
Deze bedragen minimaal € 50,00.

Tips:
Het plaatsen van fietsen in de caravan is niet toegestaan, omdat dit beschadigingen geeft.
Voor het vervoer van fietsen kunt u een fietsdager huren.
Neemt u fietsen mee, plaatst u deze nooit tegen de caravan en ook niet vlak bij de caravan.
Mochten de fietsen omvallen tegen de caravan dan is de schade groot.
Het gaskomfoor mag niet met schuurmiddelen of schuurspons worden gereinigd, omdat dit krassen geeft.
Bij het reinigen van de buitenzijde van de caravan, geen schuurspons gebruiken,
De (kunststof) ramen alleen wassen indien noodzakelijk .Gebruik hierbij altijd veel water, dit om krassen te voorkomen.
Tentstokken: Laat altijd iemand de hoeken vasthouden tijdens het opzetten van de tent.
Hierdoor voorkomt u schade aan de caravan. ( altijd vanuit het midden beginnen. )

