Huurovereenkomst kampeerauto’s Caravan Centrum Cromvoirt B.V.
HUURPERIODE
Ondergetekende (huurder):

Weken

á €

per week =

€

Adres:____________________

Weken

á €

per week =

€

á € 35,-

per week

€

per week

Postcode:

Woonplaats:

Tel:__________________________Mobiel:

Annuleringsverzekering 5%

E-mail:

Extra bestuurder

Kopie rijbewijs 1e bestuurder

ja/nee

á € 35,-

Kopie rijbewijs 2e bestuurder

ja/nee

Uitgiftekosten/Gebruikskosten

Kopie paspoort 1e bestuurder

ja/nee

Wassen buitenzijde (**) á € 100,-

Kopie paspoort 2e bestuurder

ja/nee

Waarborgsom schoonmaken + eigen risico

€
ja/nee

90,-

€
€1.250,______

GEHUURDE

Totaal te voldoen:

€

Partijen sluiten hierbij een overeenkomst van huur en verhuur met
betrekking tot de volgende kampeerauto:

Het totaal verschuldigde bedrag zoals hierboven vermeld, wordt volgens onze standaardbepalingen (zie ommezijde) in twee termijnen
betaald.

HUURPERIODE
De huurperiode begint op vrijdag: ____
De huurperiode eindigt op vrijdag: _____

__20

om 16.00 uur

20

om 10.00 uur

50% binnen 14 dagen na boeking (*)

€

Restant inclusief borg 4 weken vóór vertrek (*)

€

DE UITGIFTE KOSTEN BETREFFEN
Uitleg en gebruik van:

AANVULLENDE AFSPRAKEN
Contractwijziging___€ 27,-

Wintersport uitgesloten. Tijdens winterse omstandigheden is rijden Oprijblokken - fietsendrager - gevarenplaat fietsendrager - kabel 230V
met verloop - vulslang - brandblusser - gevarendriehoek - gasflessen niet toegestaan.
toiletvloeistoffen - etc.
(*) (**)
(*)

Indien de betalingen niet binnen de gestelde termijn geschie- Huurder verklaart akkoord te gaan met al hetgeen dat is bepaald op
den, behouden wij ons het recht voor het gehuurde object deze huurovereenkomst en een exemplaar van deze huurovereenopnieuw te verhuren. De gemaakte kosten worden u in reke- komst te hebben ontvangen. Tevens is hij/zij akkoord met de voorwaarden van Caravan Centrum Cromvoirt BV.
ning gebracht.

(**)

Controle op schade buitenzijde is pas mogelijk NA de door Opmerking ten aanzien van eventueel aanwezige schade of andere
tekortkomingen:
ons uitgevoerde wasbeurt op later tijdstip.
Dus niet direct bij inlevering!

VERZEKERING
Huurder is verplicht zorg te dragen voor een deugdelijke reis- en annuleringsverzekering.
Huurder en verhuurder verklaren zich akkoord met definitief huren/

REISBESTEMMING
In verband met de verzekering mag u alléén naar de landen die op uw

verhuren van bovenstaande.

groene kaart zijn vermeld.
IN TE VULLEN DOOR DE VERHUURDER

Plaats

Betaald_dd

Handtekening huurder:

dd

20
Handtekening verhuurder:

Betaald_dd
Waarborgsom betaald dd
CARAVAN CENTRUM CROMVOIRT BV.
www.caravancentrumcromvoirt.nl
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