
Technische gegevens: 

 Toscane 640 HB 

Motor    Fiat 130 MJ diesel 

Motorinhoud   2287 cc 

Max. vermogen  96 kW bij 3600 tpm 

Max. koppel    320 bij 1800 tpm 

Chassis    Fiat special low line 

Wielbasis   4,04 m 

Gordels / slaapplaatsen 4 

Totale lengte   6,40 meter 

Totale breedte   2,26 meter 

(spiegels ingeklapt)  

Totale hoogte  2,78 meter 

Maximaal toelaatbaar 

gewicht   3500 kg 

Rijklaargewicht  2995 kg 

Maximaal laadv.  505 kg 
 
 
Men dient in het bezit te zijn van een 
geldig B-rijbewijs 

 
Toscane 774 EB 

Motor    Fiat 150 MJ diesel 

Motorinhoud   2287 cc 

Max. vermogen  109 kW bij 3600 tpm 

Max. koppel    343 bij 1800 tpm 

Chassis    Fiat special low line 

Wielbasis   4,48 m 

Gordels / slaapplaatsen 4 

Totale lengte   7,75 meter 

Totale breedte   2,38 meter 

(spiegels ingeklapt)  

Totale hoogte  2,76 meter 

Maximaal toelaatbaar 

gewicht   3700 kg 

Rijklaargewicht  3195 kg 

Maximaal laadv.  505 kg 
 
 
Men dient in het bezit te zijn van een geldig  
C1-rijbewijs 
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Verhuurprijzen Swift campers per week 2017: 

Hoogseizoen: juli & augustus  
Middenseizoen: april-mei-juni-september  

Laagseizoen: maart & oktober 

Toscane 640 HB 

Hoogseizoen  € 1.050,- 

Middenseizoen  €    800,- 

Laagseizoen  €    750,- 

Toscane 774 EB 

Hoogseizoen  € 1.200- 

Middenseizoen  €    900,- 

Laagseizoen  €    800,- 

• Vrije kilometers: 
 Bij 3 weken verhuur, anders 750 km per week vrij. Voor elke extra  
 gereden kilometer komt er € 0,45 per km bij. 
• Waarborgsom: 
 Wij hanteren een waarborgsom van € 1.250,- Deze i.v.m. het ei gen 
 risico, het niet op tijd terugbrengen en eventuele eindschoonmaak. 
 Deze borgsom wordt, mits aan alle voorwaarden is voldaan, binnen 4 
 weken teruggestort op de rekening van de huurder.  
• Huurperiode, halen en terugbrengen van de camper: 
 De huurperiode loopt van vrijdag t/m vrijdag. 
 De camper kan vanaf vrijdagmiddag 16.00 uur worden opgehaald. 
 De camper dient vrijdagmorgen uiterlijk 10.00 uur terug te zijn. 
 (voor alle andere tijden c.q. dagen geldt alleen in overleg). 
 De minimale huurperiode in het hoogseizoen is 2 weken. 
• Bestuurder dient minimaal 23 jaar te zijn en 3 jaar in het bezit te 

zijn van een geldig rijbewijs. 
• Roken in de camper is ten strengste verboden! 
• Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan. 
• Bij het afhalen van de camper krijgt u instructie over de werking van 

de camper en toebehoren. Deze uitgiftekosten bedragen € 90,- en 
zijn verplicht. 

• Standaard uitrusting: Fietsenrek voor 2 fietsen - zonnepaneel  - 
luifel - cabineairco - vloerverwarming - hordeur - cruise control 
- teruguitrijdcamera - douche - draaibare cabinestoelen. 

• De camper is all-risk verzekerd met pechhulpdekking en              
€ 1.000,- eigen risico. 

• Helft huurbetaling binnen 14 dagen na boeking. Restant incl. 
borg uiterlijk 4 weken voor ingang huurperiode. 

• De campers zijn van 2017. 
• Voor huurvoorwaarden, zie onze website. 
 

Toscane 774 EB  

Toscane 640 HB 


