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 verhuurprogramma 2021

Zorgenloos genieten met de nieuwste modellen gebruiksklaar en compleet
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Style 490K

Style 490K

Style 490K

Avanté 454

Avanté 550

Avanté 554

Affinity 520

Affinity 574

Affinity 520

Verhuur programma 2021
Interieurs
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Elddis luxe verhuur

Avanté 454
Personen: 3
Leeggewicht: 1120kg
Toelaatbaar: 1500kg
Opbouw: 5,17m
Breedte: 2,26m

Affinity 520
Personen: 2
Leeggewicht: 1150kg
Toelaatbaar: 1500kg
Opbouw: 4,90m
Breedte: 2,26m

Avanté 550
Personen: 4
Leeggewicht: 1200kg
Toelaatbaar: 1500kg
Opbouw: 5,70m
Breedte: 2,26m

Affinity 574
Personen: 4
Leeggewicht: 1200kg
Toelaatbaar: 1500kg
Opbouw: 5,60m
Breedte: 2,26m

Avanté 554
Personen: 4
Leeggewicht: 1200kg
Toelaatbaar: 1500kg
Opbouw: 5,70m
Breedte: 2,26m

Xplore 422
Personen: 2
Leeggewicht: 925kg
Toelaatbaar: 1200kg
Opbouw: 4,20m
Breedte: 2,18m

LMC

Style 490 K
Personen: 5
Leeggew.: 1026kg
Toelaatbaar: 1400kg
Opbouw: 5,17m
Breedte: 2,23m
Stapel+vastbed

Luifel - Voortent

Verhuur programma 2021
Plattegronden

oprolbare luifel Voortent uitritsbaar
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Prijzen per week hoogseizoen 2021  

Merk Type                     Huurprijs p/w 
Hoog seizoen Laag seizoen

Elddis Xplore 422 * € 580,- € 520,-

Elddis Avanté 454 * € 580,- € 520,-
Elddis Avante 550 * € 590,- € 530,-
Elddis Avante 554 * € 590,- € 530,-

Elddis Affinity 520 * € 610,- € 550,-
Elddis Affinity 574 * € 610,- € 550,-

LMC Style 490 K * € 570,- € 490,-

* Optioneel: Caravanmover compleet € 100,- per week extra

Extra dagen
U kunt eventueel vooraf extra dagen boeken. De prijs per dag extra is 1/5 van de weekhuurprijs. 
Let op: halen of brengen van de caravan alleen van maandag t/m vrijdag (dus niet op zaterdag of 
zondag)

Hoogseizoen
Het hoogseizoen loopt van: 
15-05-2021 t/m 27-08-2021 - Zomervakantie 
 

Huurtermijn
De minimale huurtermijn is 2 weken. 

Verhuur informatie 2021
Huurprijs is inclusief:
• voortent of luifel,
• 2x volle gasfles 
• boiler 220V
• autospiegels (eig.risico) 

Luxe verhuur is inclusief:
• voortent of luifel 
• 2x volle gasfles 
• oven/grill
• autospiegels (eig.risico) 
• accu 
• boiler
• radio/cd
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Betaling
Reservering Administratie kosten per overeenkomst € 25,-
Aanbetaling € 350,-  per bank 10 dagen na boeken huurovereenkomst
Restant Per bank 4 weken voor vertrek
Borg € 300,- Per bank/PIN op de datum van vertrek. Dit is het eigen risico  bij  schade aan de 

caravan, of als de caravan niet schoon wordt terug gebracht. Dit bedrag dient ook als 
waarborgsom. Dit bedrag wordt teruggestort binnen ca 14 dagen na tijdige inlevering 
van de schoongemaakte en onbeschadigde caravan en voortent/luifel. Bekeuringen 
per automatische bankincasso of worden ingehouden op de borg.

Bij te laat ontvangen huurbetalingen, vervalt de huurovereenkomst

De huurder gaat akkoord met de overeengekomen huurprijs (+ borg en reserveringskosten)

De huurweek loopt van vrijdag 14.00 uur tot vrijdag 12.00 uur. Of volgens de datum(s) op de 
huurovereenkomst. De tijden blijven hetzelfde. 

Belangrijke huurvoorwaarden
De eerste  € 300,- schade is voor rekening van de huurder. Indien de caravan en/of voortent/luifel niet 
schoon wordt ingeleverd worden de volgende toeslagen aan de huurder berekend:
 
Vuil buitenzijde caravan € 100,-
Vuil binnenzijde caravan € 150,-
Niet schoongemaakte voortent/luifel € 75,-

Kijk op uw groene kaart of het gebruik van een aanhanger is aangetekend.

De huurder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Advies lidmaatschap ANWB met 
supplement aanhanger en/of automobilistenhulp afsluiten op uw Reisverzekeringpolis.

Bij overschrijden van de huurtermijn zal de verhuurder gerechtigd zijn aan de huurder in rekening te 
brengen; huurprijs en onkosten. Bovendien kunt u aansprakelijk worden gesteld door de volgende 
huurder. Verder zijn van toepassing de algemene voorwaarden voor het huren van een caravan. Deze 
kunt u bij ons opvragen!

Annulering
De huurder blijft aansprakelijk voor het totale huurbedrag. De (aan-) betaalde huursom wordt bij 
annulering niet terug gestort. Advies; Sluit een annuleringsverzekering af. Wij kunnen u hierbij 
behulpzaam zijn.

Lichtaansluiting auto volgens 13 polig (Jager) systeem. Eventueel hebben wij een verloop beschikbaar 
van 7 naar 13 polig, u heeft echter dan geen beschikking over binnen verlichting en koelkast onderweg. 
Indien de verlichtingscontactdoos van de auto niet in orde is, zijn de kosten voor aanpassing c.q. 
reparatie voor rekening van de huurder. Tarief  € 75,00 per uur.

COVID 19 
Indien de geplande vakantie niet mogelijk is, kunt u de huurperiode indien mogelijk, in overleg 
verzetten. 
Bij het aanpassen van hoog- naar laagseizoen blijft de huurprijs van het hoogseizoen van kracht.
Bij het aanpassen van laag- naar hoogseizoen zal de huurprijs van het hoogseizoen gaan gelden.


