Vakantieplezier begint hier!
VOUWWAGEN
VERHUURFOLDER 2019

foto’s op onze website

VOUWWAGEN INDELINGEN
Cabanon Manga
Cabanon Mercury
Incl. Avant Garde pakket & Comfort keuken

Incl. Avant Garde pakket & Comfort keuken

- 4-8 slaapplaatsen

- 4-8 slaapplaatsen
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Cabanon Malawi 2.0

Cabanon Monaco

Incl. Avant Garde B pakket & keukenkast

Incl. Avant Garde pakket & Luxe keuken

- 2-4 slaapplaatsen

- 4-8 slaapplaatsen

VAN DER SLIK CARAVAN CENTRUM ZOETERMEER
Edelgasstraat 20 * 2718 SX Zoetermeer (wijk 18)
T: 079 - 3 51 51 51 * www.vanderslik-caravans.nl
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Alpenkreuzer Duet

Alpenkreuzer Parade

Incl. luifel, schokbrekers & reservewiel

Incl. luifel, schokbrekers & reservewiel

- 2 slaapplaatsen

- 4-6 slaapplaatsen
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Bij Van der Slik Caravan Centrum Zoetermeer zijn de vouwwagens méér dan compleet uitgerust.
*Afhankelijk van het type

De vouwwagens worden verhuurd met;
- 3-pits gasstel
- Keuken(kast)
- Disselbak groot*
- Disselslot
- Gasfles campingaz
- Grondtapijt

- Jerrycan
- Koelbox (26l, 12/220v)
- Ondertent*
- Reservewiel met beugel
- Rubber hamer
- Stoffer en blik

- Stroomsnoer met fransverloop
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Extra’s te huur; (per huurperiode)
fietsenrek € 50,tafel € 15,-

extra slaapcabine € 50,-

stoel € 10,-

(i.p.v disselbak,
max. 50 kg)

● Verhuur vind plaats onder de BOVAG verhuur voorwaarden, aanvullingen hierop staan hieronder beschreven.
● De huurperiode van de vouwwagen begint op vrijdag na 16.00 uur (na afspraak) en eindigt op vrijdag om uiterlijk 10.00 uur. Het afhalen kan eerder of later zijn dan 16.00 uur, de
bepaling van het juiste tijdstip is aan de verhuurder voorbehouden.
● Voor het te laat terugbrengen wordt extra huur in rekening gebracht zijnde een extra week huur, vermeerderd met € 100,00.
● De minimale huurperiode in het hoog seizoen is 2 weken.
● Huurprijzen zijn per week, exclusief € 25,- reserveringskosten per contract, inclusief all-risk verzekering.
● Waarborgsom van € 500,- dient bij het afhalen betaald te worden. Eigen risico per schade gebeurtenis is € 500,-. Uitzondering is total loss van vouwwagen € 1.000,-.
Bestuurders beneden de 23 jaar betalen een borg van € 750,- hebben een eigen risico per gebeurtenis bij schade van € 750,-, en bij total loss € 1.000,-.
De waarborgsom wordt terugbetaald als de vouwwagen schadevrij, op tijd en aan de binnen/buitenzijde schoon is ingeleverd. Voor een niet schoon gemaakte vouwwagen wordt bij
inlevering maximaal € 150,- van de waarborgsom ingehouden (€ 100,- binnenzijde, € 50,- buitenzijde). Bij hars op tentdoek bedragen de schoonmaakkosten minimaal € 150,-.
Bij rook/kookkruiden/dierengeur worden de te maken schoonmaakkosten doorbelast.
● Betaling bij definitieve reservering 50% van de totale huursom plus de verschuldigde extra kosten. Het restant uiterlijk 6 weken voor vertrek, de waarborgsom dient te worden
voldaan bij het ophalen van de vouwwagen. Betaling dient ten alle tijden gedeeltelijk of volledig per bank te geschieden.
● Indien er een annulering plaatsvind dient de huurder per aangetekende brief te annuleren. De datum van ter post bezorging geldt als annuleringsdatum.
Bij annulering is de huurder verschuldigd;
- Bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) voor de vertrekdag: 25% van de reissom
- Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 7de dag (exclusief) voor de vertrekdag: 60% van de reissom
- Bij annulering vanaf de 7de dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom
- Bij annulering op de vertrekdag of later; de volle reissom
Het eerder terugbrengen van de gehuurde vouwwagen zal nimmer een restitutie van (of een gedeelte van) de huursom tot gevolg hebben.
● Indien verhuurder de afgesproken vouwwagen niet kan inzetten zal hij zorgen voor een minimaal gelijkwaardige vouwwagen. Mocht dit niet lukken dan is ontbinding van de huurovereenkomst door beide partijen mogelijk.
● Huurder verplicht zich om zelf zorg te dragen voor alle reisdocumenten die benodigd zijn om met de vouwwagen landen of steden te mogen bezoeken.
Denk hierbij aan milieu/emissie stadskernstickers, landentol stickers, tolgelden en eventuele doorgangsformulieren.
● Bij het afhalen van de vouwwagen dient u een geldig B of BE rijbewijs + geldig legitimatiebewijs te tonen.
● LET OP! Bestuurders met B rijbewijs, het maximum gewicht van de vouwwagen mag niet boven het maximale getrokken gewicht van de auto komen. De maximale massa auto plus
maximale massa aanhanger mag niet boven de 3500 kg uitkomen.
● LET OP! Indien u door Duitsland, Spanje, Portugal of Polen reist dient u een extra groene kaart via uw autoverzekeraar aan te vragen.
● De meest recente versie van onze prijslijst en algemene voorwaarden vindt u op onze internetsite www.vanderslik-caravans.nl. Bij het uitkomen van een
nieuwere versie vervallen eerdere versies.

