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De prijzen per week zijn inclusief BTW en verzekering.
De verhuurperiode loopt van vrijdagmiddag 16.00 uur tot vrijdagochtend +/- 10.00 uur.
Alle caravans zijn casco verzekerd. Huurder is aansprakelijk voor het eigen risico. De caravan moet
vallen in de WA dekking van het trekkende voertuig.
Het eigen risico is € 500,- per schadegeval.
De waarborgsom bij het ophalen van de caravan bedraagt € 500,-. Dit bedrag wordt bij tijdige inlevering
van een schone en onbeschadigde caravan binnen 30 werkdagen teruggestort op uw rekening.
Bij vertrek is de caravan schoon, het is de bedoeling dat bij terugkomst het interieur en exterieur schoon
zijn. Is naar onze mening hieraan niet voldaan, dan zullen wij schoonmaakkosten (€ 150,-) in rekening
brengen. Indien het toilet niet wordt geleegd en schoongemaakt berekenen wij hiervoor € 150,-.
De huursom wordt in twee termijnen betaald, 50% bij reservering en 50% 4 weken voor vertrek. Bij
annulering is de huurder altijd de volledige huursom verschuldigd. Om dit risico te beperken raden wij u
aan een annuleringsverzekering af te sluiten.
Een reisverzekering bevelen wij u aan, met clausule ‘vervangende vervoer’.
De bestuurder moet minimaal 21 jaar zijn en zeker 3 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B en/of
BE.
Huisdieren en roken zijn in de caravans niet toegestaan.
ATTENTIE: Behandel uw caravan alsof het uw eigen huis is!!!!
Recreama Caravans BV behoudt het recht om gebruikte huurcaravans te verkopen. Als een
huurcaravan verkocht is, zal Recreama een gelijksoortige caravan voor u regelen.
Eventuele reparaties worden pas na toestemming van de verhuurder verricht.
Bij reservering van de caravan hebben wij van u nodig uw rijbewijs en het kentekenbewijs van uw auto.

Eventuele oneffenheden/ schade op/ aan de caravan bij start verhuur:

.
Handtekening voor akkoord en te betalen borg
huurder

Handtekening voor akkoord verhuurder

De heer/ mevrouw ………………………………

De heer/ mevrouw ………………………………

Datum:

Datum:

Handtekening ………………………………….

Handtekening ……………………

Verhuur geschiedt onder de verhuurvoorwaarden caravans van
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