ALLES OP EEN RIJTJE
Weinsberg CaraLoft 650MFH + CaraCompact 600 MEG + Pepper 600 MEG

“Ruimte voor twee tot vier personen”
Deze campers zijn de ideale reisgenoot. Voor de vakantievierders die veel ruimte prettig
vinden is er de 650 MFH met ruime zithoek, tweepersoonsbed en hefbed boven de zitgroep.
Voor degene die het iets compacter wensen, zijn er twee modellen type 600 MEG met twee
eenpersoonsbedden en evengoed de mogelijkheid om de zitgroep om te bouwen tot twee slaapplaatsen. In beide kampeerauto's is er ruim voldoende opbergruimte om tafels en stoelen mee
te nemen.
Beide campers zijn inclusief:
• Luifel Thule • Fietsendrager • Achteruitrijcamera
• Fiat Ducato 2.3 130PK 6 Versnellingen • Airco cabine
• Cruise Control
• Buitenspiegel elektrisch verstelbaar en verwarmd
• Passagiersairbag
• Krachtige woonruimte accu
• Stoelen incl. armsteunen en hoofdsteunen draaibaar
• Stoel passagier in hoogte verstelbaar
• Midi Heki dakluik
• Insectenhordeur
• Voorbumper wit gespoten
• Radio/CD/Navigatie
• Afvalwatertank geïsoleerd en verwarmd
• Doucheruimte
• Verhuurpakket
• Weinsberg Caracompact 600 MEG + Pepper 600 MEG
beschikken over twee enkele bedden.
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Alle prijzen gelden vanaf 01 januari 2018.
Alle prijzen zijn per week, in euro’s, inclusief verzekering en BTW.
De waarborgsom bedraagt per camper per reservering € 1.000,–.
Wij vragen u de helft van het totale huurbedrag binnen twee maanden
na reservering naar ons over te maken. Het resterende bedrag dient uiterlijk
2 weken voor aflevering te zijn voldaan. Bij het niet afsluiten van een annuleringsverzekering dient de gehele huursom binnen 30 dagen volledig te worden voldaan.
• De waarborgsom wordt binnen twee weken na aflevering aan u teruggestort.
• Het eigen risico bedraagt per camper per reservering € 1.000,–.
• In het hoogseizoen is de verhuur periode minimaal 2 weken aaneengesloten.
• De minimale huurperiode buiten het hoogseizoen is één week.
• Bij één week verhuur 2.000 kilometer gratis, daarna € 0,15 per kilometer.
• Bij twee weken verhuur is er geen kilometerbeperking.
• Het retourneren is op de besproken vrijdag voor 11.00 uur.
• Het ophalen van de camper is op vrijdag vanaf 16.00 uur. Mocht de camper
eerder beschikbaar zijn, dan leveren wij deze eerder aan u af.
Informeer naar de mogelijkheden.
• Bij een onverhoopte annulering houden wij de 'Algemene verhuurvoorwaarden
BOVAG Caravan- en Camperbedrijven' aan. Deze zijn op aanvraag bij ons te
verkrijgen en deze kunt u tevens vinden op de website van BOVAG.
• Al onze campers zijn te rijden met een gewoon (B) rijbewijs.
• De minimale verhuur leeftijd is 25 jaar met minimaal 2 jaar rijbewijs.
• U dient de camper van binnen weer schoon in te leveren, de watertanks te legen
en tevens het cassettetoilet leeg en schoon te maken. Anders zijn wij
helaas genoodzaakt u schoonmaakkosten à € 250,- in rekening te brengen.
• U krijgt een volle tank diesel mee, zo verwachten wij de camper ook weer terug.
Mocht dit niet zo zijn, dan berekenen wij €30,- exclusief de brandstofkosten.
• Pechhulp en vervangendvervoer in Europa is inclusief.
• Annuleringsverzekering aanbevolen en eventueel bij ons af te sluiten.
Wij zijn zuinig op al onze campers en caravans, zodat u in een mooie en prettige wagen
uw welverdiende vakantie kunt vieren. Zorgt u goed voor hem?
Tot slot wensen wij u een hele prettige vakantie toe!
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Openingstijden:
Ma t/m Vrij 9.00 tot 18.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 17.00 uur
Camper halen op vrijdag na 16.00 uur
Camper terug brengen op vrijdag voor 11.00 uur

Met de camper op vakantie...

vrijheid van
camperverhuur

... met de
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Al sinds 1982 op de caravanboulevard in Heerhugowaard

bij Frans Stokman!

Met de

camper op vakantie!

Veel mensen hebben het gemak van op vakantie gaan met een camper al ontdekt. Het
is maar wat gemakkelijk als u uw ‘eigen’ huis op wielen overal in Europa kunt neerzetten. Niet iedereen wil een camper kopen. Sommigen vinden de aanschaf te duur voor
die ene keer per jaar dat ze met vakantie gaan. Anderen willen eerst ‘proefdraaien’
voordat ze besluiten om een camper te kopen.
Frans Stokman staat al ruim 35 jaar garant voor kwaliteit en service. Onze verhuur
campers zijn nooit ouder dan twee jaar en worden compleet en schoon en met een
volle tank diesel aan u afgeleverd.
Tijdens het ophalen van de camper leggen wij uitgebreid uit hoe alles werkt.
Zo komt u tijdens uw vakantie niet voor verrassingen te staan.

ALLE VERHUURCAMPERS ZIJN UITGERUST MET O.A.
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130 PK met 6 versnellingen
Airco in de cabine
Cruise control
Luifel
Achteruitrij camera
Boiler/verwarming
Vast bed
Radio/CD/Navigatie
Fietsendrager
Reservewiel
Pechhulp in Europa
Uitgebreide beschrijving voor het praktische gebruik.

En het verhuur pakket:
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Elektra kabel
Jerrycan en waterslang met twee verlopen.
Toilet vloeistof
Twee volle gasflessen
EHBO set, brandblusser, 2 hesjes en gevarendriehoek.
Waterpas
Gevarenbord voor de fietsendrager (verplicht in sommige landen.)
Oprijblokken

Let op: Wij verhuren geen tafels, stoelen en keukeninventaris.

Weinsberg
CaraLoft 650MFH

Weinsberg
CaraCompact 600MEG
+ Pepper 600 MEG

Weinsberg
Carabus 601MQ

Weinsberg Carabus 601MQ
“Klein en fijn”
Deze populaire bus heeft alles wat u nodig heeft voor een geslaagde campervakantie.
Klein van buiten (599 cm bij 205cm zonder fietsendrager) waardoor hij makkelijk te rijden
en manouvreren is. Toch beschikt hij over een vast bed, keuken, toilet/douche en een
zit voor vier personen. De twee royale voorstoelen zijn draaibaar waardoor u ook binnen
heerlijk kunt vertoeven. Omdat de wagen twee achterdeuren heeft is er veel ruimte voor
stoelen en tafels. Deze prachtige camper is inclusief:

Buitenmaten LxBxH:
698cm x 230cm x 275cm

2018

Buitenmaten LxBxH:
674cm x 220cm x 272cm

Buitenmaten LxBxH:
599cm x 205cm x 258cm

VOOR-/ NASEIZOEN

MIDDENSEIZOEN

HOOGSEIZOEN

23-03 t/m 13-04
28-09 t/m 26-10

13-04 t/m 01-06
31-08 t/m 28-09

01-06 t/m 31-08

700,850,850,850,-

800,950,950,950,-

900,1.050,1.050,1.050,-

WEINSBERG
Carabus 601MQ
Caraloft 650MFH
CaraCompact 600MEG
Pepper 600MEG

De prijzen zijn per week, in euro’s en inclusief verzekering
en BTW. Borg bedraagt €1.000,- per camper

GRATIS ens

ing tijd
autostall ntie
uw vaka

ACTIE:

boek 3 weken of langer
en ontvang € 100,- korting!
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Luifel Thule • Fietsendrager • Achteruitrij camera
Fiat Ducato 2.3 130PK 6 versnellingen
Euro 5+ incl. roetfilter • Cruise-control
ABS, ESP incl. Hill Holder • Reservewiel
Krachtige woonruimte accu • Airco cabine
Buitenspiegel elektrisch verstelbaar en verwarmd
Airbags
Stoelen incl. armleuning, hoofdsteun en draaibaar.
In hoogte verstelbare stoelen
Kunststof afdichting onderzijde cabinestoelen
Opstap elektrisch
Voor- en zijraamisolering/verduistering cabine (Remis)
Radio/CD/Navigatie
Rollo’s voor ramen achterdeuren
Bumper gespoten
16” Aluminium velgen
Verhuurpakket.

