Tarieven Delta Camperverhuur

Huurperiode

Tarief

19-02-2021 tot 23-04-2021

€ 750

23-04-2021 tot 09-07-2021

€ 775

09-07-2021 tot 03-09-2021

€ 1150

03-09-2021 tot 01-10-2021

€ 775

01-10-2021 tot 29-10-2021

€ 750

Na 29-10-2021

Op aanvraag

Waarborgsom
Als u een camper huurt bij Delta Camperverhuur, betaalt u naast de huurprijs een
waarborg van € 750. Dit bedrag wordt uiterlijk 6 weken nadat u de camper hebt
ingeleverd terug op uw rekening gestort. De waarborg is het eigen risico bij schade.
Uiteraard worden eventuele nagekomen boetes met de borg verrekend.
Vrije kilometers
Per huurweek krijgt u van Delta Camperverhuur 1500 vrije kilometers. Komt u
hierboven, dan betaalt u € 0,20 per kilometer extra.
Aangepaste tarieven
- Wilt u de camper voor meer dan drie weken huren? Dan maakt Delta
Camperverhuur een prijs op maat!
- In overleg is het mogelijk de camper een midweek te huren, mits de camper
beschikbaar is.
Eindschoonmaak
Als u de camper inlevert, zorgt u ervoor dat hij bezemschoon is. De eindschoonmaak
wordt gedaan door Delta Camperverhuur en kost € 95.
Andere belangrijke afspraken
Andere belangrijke afspraken die Delta Camperverhuur met haar huurders maakt, zijn
de volgende:
- De huurtarieven zijn inclusief btw. Voor het gebruik van de complete
inventaris betaalt u geen meerprijs;

-

-

-

Vrijdag is de inlever- en ophaaldag voor Delta Camperverhuur. Als u huurt,
kunt u de camper vanaf 16.00u ophalen. Als uw huurperiode erop zit, levert u
de camper vóór 10.00u weer in;
Als u de camper inlevert bij Delta Camperverhuur zorgt u voor een lege en
gereinigde toiletcassette, een lege watertank en een volle brandstoftank;
Het exterieur van de camper wordt door Delta Camperverhuur onderhouden
en gereinigd. Als huurder maakt u de camper bezemschoon voor u hem
retourneert;
Roken is niet toegestaan in de campers van Delta Camperverhuur;
Huisdieren zijn niet toegestaan in de campers van Delta Camperverhuur;

Extra kosten bij onvolkomenheden
Bij onvolkomenheden rekent Delta Camperverhuur extra kosten.
Onvolkomenheden
Camper niet bezemschoon
Toiletcassette niet geleegd/ gereinigd
Watertank niet geleegd
Brandstoftank niet gevuld
Rooklucht in de camper
Camper te laat geretourneerd

Extra kosten
€ 50
€ 50
€ 50
€ 50 + brandstofkosten
€ 500
€ 100 vermeerderd met € 1 per minuut
overschrijding

