VERHUUR /LOCATION MOTORHOMES 2005

VERHUUR M OTORHOM ES 2016 - 2017
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Prijzen zijn incl.21% BTW
*Bij huur vanaf 3 w eken km. onbeperkt
Openingsuren Ma - Vr.9-12u * 13-18u Zat. 9-13u * namiddag op afspraak Zond. Gesloten

VERHUURVOORW A A RDEN :
* De dagen verblijf buiten de EG: BTW wordt nadien terugbetaald mits voorlegging van
de nodige bewijzen, zonder bewijzen kunnen wij niet terug betalen.
* Alle motorhomes zijn in perfecte staat of nieuw .
* In onze prijzen is inbegrepen: WC product en olie.
* Huurperiode in hoog-en tussenseizoen: van Vrijdag 15u tot Vrijdag van terugkomst 10u.
In het laagseizoen andere mogelijkheden.
* De wagens zijn standaard voorzien van: zuiver-en afvaltank, WC, badkamer met douche,
keuken met koelkast 12/220V en kookvuur, boiler/verwarming, afwasbak, 2de batterij
voor de wooncel
* Er kan een fietsenrek bijgehuurd worden aan € 40 ,00/ w eek
* Elke wagen is voorzien van een radio/ CD.
* Alle wagens beschikken over een verwarming, koelkast, boiler en kookvuur en
badkamerruimte
* In de huurprijs is een omnium-verzekering met een vrijstelling van € 1000 en
een BA van € 200 inbegrepen alsook een reisbijstandsverzekering.
* Een borg van € 1.000 wordt bij afhaling van het voertuig betaald d.m.v. cash geld.
Minimum leeftijd: 21 jaar. Huurders onder de 23 jaar dienen een extra borg van
€ 125 te betalen.
* Bij reservatie dient een voorschot van 50% van de huursom betaald te worden, het
saldo 2 maanden voor het vertrek na ontvangst van de factuur
* Uw eigen wagen kan op onze parking blijven tijdens Uw reis, op eigen
verantwoordelijkheid.
* Minimum huurperiode in het hoogseizoen: 2 weken. Weekend verhuur enkel in
laag- en tussenseizoen.
* Reinigen van het voertuig indien U het niet zelf doet: € 90 binnen, € 50 buiten,
€ 20 voor het ledigen van afval-of WC tanks.
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