BI-CAMPER
Verhuurvoorwaarden
Verhuurvoorwaarden en huisregels
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Wij verhuren met ANWB verhuurovereenkomst bepalingen. Hieronder volgen
aanvullende en/of afwijkende voorwaarden.
De bepaling van de exacte tijdstippen blijft voorbehouden aan de verhuurder en
geschiedt in overleg met de huurder. Verlengen met één of meerdere dagen is in
overleg mogelijk.
Inclusief allrisk verzekering en inzittendenverzekering.
Eigen risico € 1.000,-/ € 1.500 boven 2 meter per schadegeval.
Waarborg € 1.000,-. De door de verzekering niet gedekte schade –zoals schade
als gevolg van rijden onder invloed of als gevolg van het laten besturen door
onbevoegde personen, enz.- komt uiteraard volledig voor rekening van de
huurder.
Indien door schade of defect aan de camper geen gebruik (meer) gemaakt kan
worden van de camper, wordt voor zover genoemd in de voorwaarden van de
verzekering van de camper vervangend vervoer beschikbaar gesteld. Huurder kan
de verhuurder nooit verplichten tot het beschikbaar stellen van een vervangende
camper. Er vindt restitutie plaats van (een deel van) de huursom wanneer
aantoonbaar door een niet door schade veroorzaakt defect geen gebruik gemaakt
kan worden van de camper. Huurder heeft geen garantie op een vervangende
camper en heeft geen recht op welke vorm van schadevergoeding dan ook.
Alle boetes ed., ontstaan door (verkeer)overtredingen begaan door de huurder
gedurende de huurperiode, zijn voor rekening van de huurder.
Betaling: 50% van de huursom (reserveringsbedrag) binnen 7 dagen na
reservering (dan pas is reservering definitief). Resterend huurbedrag en borgsom
uiterlijk 2 weken vóór de dag van vertrek. De borgsom wordt, indien zonder
beschadiging ingeleverd, uiterlijk drie weken na terugkomst gestort op de
rekening van de huurder, verrekent met de verreden kilometers.
Bij annulering wordt alleen de borgsom terugbetaald. Het vooruit betaalde bedrag
van de huursom wordt niet terugbetaald, tenzij de verhuurder de camper aan een
andere huurder kan verhuren. Alleen de opnieuw verhuurde dagen, met aftrek
van 10% kosten, worden terugbetaald.
Bij te laat ophalen of te vroeg inleveren vindt geen restitutie van (een deel van)
de huursom plaats.
De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel
welke opgelopen wordt door gebruik van de camper.
De camper wordt geleverd met volle brandstoftank en dient bij aankomst met
volle brandstoftank ingeleverd te worden.
Schade ontstaan door het vullen van een tank met verkeerde vloeistof is volledig
voor kosten van de huurder.
Bestemming: Europese landen, vermeld op groene kaart, uitgezonderd politiek
onrustige landen. Opgave van de te bezoeken landen verplicht.
Huurder dienst zelf annulerings- en reisverzekering af te sluiten.
Bij schade of defect in alle gevallen eerst contact met de verhuurder opnemen.
Reparaties groter dan € 100,- mogen alleen plaatsvinden na toestemming van de
verhuurder.
De huurder dient alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen, ten einde
brandgevaar te voorkomen.
Huurprijs is inclusief gasverbruik en chemisch product toilet.
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Wanneer tijdens de huurperiode de huurder genoodzaakt is gas en/of chemisch
toiletvloeistof bij te kopen, kan dit zonder toestemming van de verhuurder worden
aangeschaft. Na overleggen van het aankoopbewijs worden de onkosten vergoed.
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Het is verboden:
- schuurmiddelen te gebruiken bij reiniging van camper zowel binnen als buiten
- te roken in de camper
- fietsen, surfplanken, e.d. in de camper te vervoeren
- frituurvet te gebruiken
- onder te verhuren
- met de camper door ruig terrein te rijden
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- Bij terugkomst wordt voor elke gehele of gedeeltelijke dag dat de camper te laat
wordt terugbezorgd, een tarief gerekend van 200% van het dagtarief, te
verrekenen met de borg, tenzij de verhuurder kan aantonen dat de vertraging een
gevolg is van een technisch mankement aan de camper.
De camper wordt schoon meegegeven en wordt schoon terugverwacht naar de
normen van de verhuurder. Is hieraan naar de mening van de verhuurder niet
voldaan, dan wordt een bedrag voor schoonmaakkosten van (minimaal) € 100,- in
rekening gebracht.
Schoonmaken buitenkant wordt gedaan door BI-Camper
Voor het aantal vrije kilometers en de kosten van de extra kilometers zie onze
tarievenlijst.
Minimumleeftijd bestuurder vanaf 25 jaar en minimaal 3 jaar in bezit van
rijbewijs.
Een geldig rijbewijs alsmede geldig paspoort of legitimatie bewijs dient overlegd
te worden
Meenemen van huisdieren is alleen in overleg toegestaan.
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