
HUURBEDRAGEN 2021
Camper NIEUW: Alle genoemde huurbedragen zijn inclusief schoonmaak -en boekingskosten. 

Huur

Huur overig

Huur zomer

Huur Bijkomende kosten Borg en risico Nalatigheid

Periode Huur winter Huur overig Huur zomer Omschrijving Omschrijving Omschrijving

1 week - 703 811

2 weken - 1281 1491

3 weken - 1828 2134

4 weken - 2361 2762

5 weken - 2868 3358

Chalet

Huur

Huur winter

Huur overig

Huur zomer

Huur Bijkomende kosten Borg en risico Nalatigheid

Periode Huur winter Huur overig Huur zomer Omschrijving Omschrijving Omschrijving

Weekend 438 486 -

Midweek 400 442 -

1 week 660 737 853

2 weken 1240 1395 1626

3 weken 1819 2051 2399

4 weken 2399 2708 3172

Rolstoelbus

Huur

Huur overig

Huur Bijkomende kosten Borg en risico Nalatigheid

Periode Huur winter Huur overig Huur zomer Omschrijving Omschrijving Omschrijving

1 dag - 155 -

weekend - 310 -

1 week - 705 -

2 weken - 1145 -

3 weken - 1595 -

4 weken - 2045 -

Motor met zijspan

Huur

Huur overig

Huur Bijkomende kosten Borg en risico Nalatigheid

Periode Huur winter Huur overig Huur zomer Omschrijving Omschrijving Omschrijving

1 dag - 130 -

Weekend - 280 -

1 week - 530 -

2 weken - 1030 -

3 weken - 1530 -

4 weken - 2030 -

Rondvaartboot

Huur

Huur overig

Huur

Periode Huur winter Huur overig Huur zomer

2 uur - 160 -

3 uur - 235 -

4 uur - 310 -

Totaal huurbedrag

29 maart t/m 21 mei en 17 sepember t/m 29 oktober

Totaal huurbedrag

Huurperiode

Borgbedrag Bij elke boeking wordt een borg van € 300,00 in 

rekening gebracht.

Totaal huurbedrag

Totaal huurbedrag

Huurperiode

1 januari t/m 31 december

Schoonmaakkosten voor interieur worden alleen in rekening gebracht als camper 

binnen niet schoon wordt ingeleverd.

Eigen risico Voor het huren van een camper is een eigen risico 

van € 2000 van toepassing

Km prijs >100Km p.d. Per dag 100 km vrij. Extra km € 0,38 per km

Lakenpakket p.p. Per persoon lakenpakket € 10,00

Borgbedrag Bij elke boeking wordt een borg van € 700,00 in 

rekening gebracht.

Aftanken

Schoonmaken 

binnenzijde

Schoonmaken 

binnenzijde

Schoonmaakkosten voor interieur worden alleen in rekening gebracht als de 

rolstoelbus binnen niet schoon wordt ingeleverd.

Extra schoonmaakkosten van € 65,00 voor interieur worden in rekening gebracht als 

het chalet niet volgens de normen van de verhuurder schoon is opgeleverd.

Extra 

schoonmaken 

binnenzijde

Huurperiode

31 maart t/m 17 mei en 15 september t/m 27 oktober

19 mei t/m 13 september

21 mei t/m 17 september

1 januari t/m 31 december

Lakenpakket p.p. Per persoon lakenpakket € 10,00

Energie en heffingen 

p.p.p.d

Gas, water, licht en gemeentelijke heffingen  € 5,00 

per persoon per dag

Huurperiode

1 januari t/m 29 maart en 29 oktober t/m 31 december

Camper wordt afgeleverd met volle tank gas en brandstof (diesel). Bij inlevering 

moeten de tanks zijn afgevuld. Wij brengen € 30,00 en de kosten van gas / brandstof in 

rekening als de camper niet of deels is afgetankt.

Km prijs >100Km p.d. Per dag 100 km vrij. Extra km € 0,38 per km Borgbedrag Bij elke boeking wordt een borg van € 500,00 in 

rekening gebracht.

Eigen risico Voor het huren van een rolstoelbus is een eigen 

risico van € 2000 van toepassing,

Aftanken Rolstoelbus wordt afgeleverd met volle tank brandstof (diesel). Bij inlevering moet de 

brandstoftank zijn afgevuld. Wij brengen € 30,00 en de kosten van brandstof in 

rekening als de rolstoelbus niet of deels is afgetankt.

Huurperiode

Aftanken Motor met zijspan wordt afgeleverd met volle tank brandstof (benzine)). Bij inlevering 

moet de brandstoftank zijn afgevuld. Wij brengen € 30,00 en de kosten van brandstof 

in rekening als de Motor niet of deels is afgetankt.

Km prijs >100Km p.d. Per dag 100 km vrij. Extra km € 0,38 per km Borgbedrag Bij elke boeking wordt een borg van € 500,00 in 

rekening gebracht.

Eigen risico Voor het huren van een motor met zijspan is een 

eigen risico van € 1000 van toepassing

1 april t/m 31 oktober

Totaal huurbedrag


