Huurcontract Campers 2019

Huurbedrag

Ondergetekende (huurder):
Adres :
Postcode :

Woonplaats :

Weken

à €

Tel vast : 0

Mobiel : 06-

Dagen

à €

per week

€

E-mail :
2e bestuurder

Naam

Kopie rijbewijs 1e bestuurder

Ja/Nee

Kopie rijbewijs 2e bestuurder

Ja/Nee

Kopie paspooort 1e bestuurder

Ja/Nee

Kopie paspooort 2e bestuurder

Ja/Nee

€

Subtotaal €

-

Huurtotaal €

-

Waarborgsom eigen risico **)

€
Totaal te betalen

950,00

€

Het totaal verschuldigde huurbedrag zoals hierboven vermeld,

Gehuurde

wordt volgens onze algemene voorwaarden in twee termijnen
betaald:

Partijen sluiten hierbij een overeenkomst van huur en verhuur met

Waarborg binnen 14 dagen na boeking

€

betrekking tot de volgende camper:

restant 4 weken voor vertrek ***)

€

Totaal te betalen
Type Camper:

950,00
-

€

Kenteken:
*) Controle op schade buitenzijde is pas mogelijk NA de door ons uitgevoerde wasbeurt. Dus in
dit geval niet direct bij inlevering van de camper.

Huurperiode

**) Schoonmaak binnenzijde ( € 200) is opgenomen in de waarborg eigen risico. Bij schade is het
maximale eigen risico € 950

De huurperiode begint op vrijdag

dd:

De huurperiode eindigt op vrijdag

dd:

om 16.00 uur
om 10.00 uur

***) Indien de betalingen niet binnen de gestelde termijn geschieden, behouden wij ons het
recht voor het gehuurde opject opnieuw te verhuren. De gemaakte kosten worden u in rekening
gebracht.

Huurder verklaart akkoord te gaan met al hetgeen is bepaald op

Aanvullende afspraken

deze huurovereenkomst en een exemplaar van deze huurovereenkomst te hebben ontvangen. Tevens is huurder accoord met de

Wintersport uitgesloten. Tijdens winterse omstandigheden is rijden

algemene huurvoorwaarden van CamperCruise.

niet toegestaan. Overwinteren in niet-wintersportgebieden in overleg.
Opmerkingen ten aanzien van eventueel reeds aanwezige schade

Verzekering

of andere tekortkomingen cq gebreken.

Huurder dient, indien nodig, zelf zorg te dragen voor een deugdelijke reisverzekering.
Annuleringsverzekering is verplicht; dit kan ook door overlegging van uw eigen (evt.
doorlopende) polis.

Reisbestemming

Huurder en verhuurder verklaren zich akkoord met definitief

Landen: (De verzekering dekt de schade in landen genoemd op de groene kaart).

huren/verhuren van bovenstaande.
Plaats Wenum Wiesel

In te vullen door verhuurder

Handtekening huurder:

1e termijn betaald dd

€

2e termijn betaald dd

€

dd
Handtekening verhuurder:

2019

