Samenvatting belangrijkste voorwaarden Travelsmaker.nl
De volgende eenvoudige weergave is niet bedoeld om volledig te zijn, maar uitsluitend om een beeld te geven van enkele
belangrijke onderdelen van de voorwaarden. De verhuurvoorwaarden zoals overeengekomen en ondertekend gelden in zijn
totaliteit. In geval van strijdige bepalingen in de samenvatting en in de verhuurvoorwaarden, gaan de verhuurvoorwaarden voor.
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Schades moeten altijd direct worden gemeld bij de verhuurder, middels het
calamiteitentelefoonnummer XXXXXXX, ook als alleen een tegenpartij schade heeft, en
ongeacht de oorzaak van de schade.
Verhuurder heeft een WA-verzekering afgesloten, met een eigen risico van € 1.000,- per
gebeurtenis en per elke afzonderlijke schade.
De casco-verzekering die verhuurder heeft afgesloten, voor schades aan de camper zelf, kent
een eigen risico van € 1.000,- per gebeurtenis voor iedere afzonderlijke schade aan de
camper vanaf het wegdek tot 180 cm hoog. Schades aan de camper vanaf 180 cm en hoger
hebben een eigen risico van € 1.500,- per gebeurtenis.
Indien de schade verhaald is op een tegenpartij geldt geen eigen risico.
Wanneer de schade onder het eigen risico blijft, worden slechts de daadwerkelijke kosten in
rekening gebracht.
Bij hagelschade is het eigen risico € 1.000,Bij ruitschade is het eigen risico € 500,Bij een klapband is het eigen risico € 500,Verhuurder heeft geen reis- of annuleringsverzekering afgesloten voor de huurder en diens
reisgenoten, maar adviseert huurder deze zelf af te sluiten.

Borgsom & kosten
⋅

Bij de huurder wordt een borgsom in rekening gebracht. Dit bedrag zal door de verhuurder
aan de huurder worden terugbetaald onder aftrek van de kosten die de huurder nog aan de
verhuurder verschuldigd is.
⋅ Kosten die in ieder geval op de borgsom in mindering worden gebracht zijn de volgende:
- meer gereden kilometers dan vastgelegd in de reserveringsbevestiging, ad € 0,25 per
kilometer;
- kosten voor het retourneren van de camper in onvoldoende staat qua schoonmaak,
verwijderen van stickers aan de binnenzijde en het legen van de toilet- en vuilwatertank;
- de boete van € 150,- per uur voor het later terugbrengen van de camper dan
overeengekomen.

Do’s & dont’s
⋅
⋅

De buitenzijde van de camper mag door de huurder niet worden gereinigd, in verband met de
schade die daardoor kan ontstaan.
Stickers aan de buitenzijde van de camper mogen niet worden aangebracht, om schade bij
het verwijderen te voorkomen.

