
De waarborg bedraagt 700 € 
  
!!! Dient betaald te zijn bij vertrek !!! 
Deze wordt terugbetaald, na controle en via overschrijving,  
2 weken na inlevering van de motorhome, gelieve daarom  
steeds uw Bic- & Iban-bankrekeningnr. correct door te geven. 
 
De Vrijstellingen / schadegeval van de Motorhomes 
staan vermeld op “staat van bevinding” bij vertrek 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hermans Motorhomes 
VERHUUR 2018 

Motor: Fiat Ducato 2.3 Multijet 130 PK / 96 KW / Euro 6 
Voorzien van: Airco / Cruise-Control / Fietsrek / Luifel 

Mc Louis Sovereign 473 
1°ingebruikname: 2017 

LxBxH=738 x 235 x 287 
4-eetplaatsen / 4-slapen 

Groot Liftbed voor elektrisch &  
  Twin-bedden omvormbaar tot groot bed 

Semi-integraal 

Benimar Sport 346 
1°ingebruikname: 2017 

LxBxH=717 x 235 x 305 
6-eetplaatsen / 6 -slapen 

Garagebed 
grote berging 

Alkoof 

   

 

€ 393.00 € 687.75 € 786.00 € 1179.00 € 383.00 € 670.25 € 766.00 € 1149.00 

!! Uw vakantie is onze service!! 
Mc Louis Sovereign 479 

1°ingebruikname: 2017 
LxBxH=738 x 235 x 287 
4-eetplaatsen / 4-slapen 

Groot Liftbed voorzijde elektrisch 
Queensbed verstelbaar in hoogte 

Semi-integraal 

Mc Louis Mc4-68 
1°ingebruikname: 2018 

LxBxH=680 x 235 x 287 
4-eetplaatsen / 4-slapen 

(advies = max. 3 volw. of max.2 volw. & 2 kind.) 
 

Liftbed voor elektrisch & Queensbed achter 
Semi-integraal 

 
   

€ 393.00 € 687.75 € 786.00 € 1179.00 € 362.00 € 633.50 € 724.00 € 1086.00 
Legende: 

Weekend 
Midweek 

Laagseizoen Tussenseizoen Hoogseizoen 

Max. 1 mnd 
voor vertrek 

Overige 
maanden 

Mei / Juni/ 
September 

Juli / 
Augustus 

VERTREK & AANKOMST 
 

Hoogse izoen (min. 7 dagen)  (weekprijs = 7 nachten ) 
Vlgs. Verhuurder namiddag(* ) 15.00 u. tot ( * id em) vóór 10 u. 

Laag- & tussenseizoen: (weekprijs = 7 nachten ) 
Dagen van vertrek nm. 15.00 u. en  

aankomst vm. 10 u. naar keuze 
Weekend/Midweek: (= 3 nachten) 

Dagen van vertrek nm. 15.00 u. en  
aankomst vm. 10 u. naar keuze 



SPECIAAL AANBOD:  
2 weken huren = 5% korting , 3 weken huren = 10% korting , 
4 weken huren = 15% korting , Boekingen 3 mnd. voor  vertrekdatum = 5% extra korting (*)  

 

(*)    Extra korting niet geldig voor periode van bouwverlof & mogelijk vanaf  min. 1 week huur. 
 Alsook “PROMO” géén vroegboekerskorting. 
 

� PROMO:  Lange termijn LAAGseizoen: Vanaf 3 weken huren = volgende week gratis   
� per week laagseizoen EXTRA betalende huur = 3 dagen huur laagseizoen EXTRA gratis (*) 

 
Verhuurvoorwaarden 
• De BTW-21% is inbegrepen  en ten laste van de huurder, maar gedeeltelijk terugvorderbaar voor reizen buiten de EG 

mits voorlegging van bewijzen 
• Extra dag(en) bij weekend en/of midweek = 1/3 van de weekendprijs x aantal dagen 
• De motorhome is verzekerd door ons voor burgerlijke aansprakelijkheid, OMNIUM , eigen schade, brand, diefstal en 

rechtsbijstand, alsook repatriëring (reisbijstandverzekering) 
• Een ANNULATIEVERZEKERING is aan te raden. Contacteer hiervoor U eigen verzekeringsmakelaar voor optimale 

voorwaarden.  
!! PS. Wij doen géén vergoedingen bij opzegging en het lopende contract dient volledig betaald te worden!! 

• De motorhome moet BINNENZIJDE GEREINIGD  teruggebracht worden. Indien NIET rekenen wij € 50.00 aan voor binnen,  
€ 20.00 voor ledigen van WC- en afvalwatertank. Voor buitenzijde wordt per verhuur 60.50 € bij het saldo gevoegd. 
BUITENZIJDE  dient dus NIET  gereinigd te worden van NORMALE  bevuilingen. Het is tijdens uw huurperiode ten strengste 
verboden om koetswerk/ vensters te reinigen met SCHUURSPONSEN  en/of HOGEDRUKREINIGER . 

• De motorhome is in perfekte mechanische staat afgeleverd. Mogelijke lekke - of  klapband kan enkel voor de eerste 600 km 
Hermans Motorhomes ten laste komen, daarna is de huurder voor de volledige kosten (ook carosserieschade) tot 
vrijstellingsbedrag verantwoordelijk. Bandherstelling door plug/prop is niet toegelaten, dus op eigen verantwoordelijkheid. 
Bij langere ritten (+ 400 km/dag) zéker banden controleren!! 

• Alle motorhomes zijn voorzien van alarmsysteem VV1, radio-CD, verlengkabel & koppeling 220 V en watervulslang. Het 
gasverbruik (max. 1 fl/huurweek) en WC-produkt zijn gratis. 

• Verduisteringsschermen cabine, niveaublokken en gebruiksaanwijzingen toestellen worden als  extra  comfort meegeleverd. 
• Het verbruik van de brandstof is ten laste van de huurder. De motorhomes worden afgeleverd met een volle dieseltank 

en dienen als dusdanig teruggebracht te worden met inleveren van laatste tankticket. (buurtstation HERMANS MOTORHOMES, 
= bv. TOTAL  Steenweg naar Neeroeteren 2B, Dilsen-Stokkem)  

• Gebruik van friteuse is voor de veiligheid ten strengste verboden. 
• Teruggave waarborg geschied door overschrijving 2 weken na inlevering, overeenkomstig beoordeling staat van 

bevinding met uitzondering van verborgen gebreken achteraf vastgesteld en voldoende bewezen. 
• Huisdieren en andere troeteldieren zijn  toegelaten, doch melding hiervan is verplicht. Bij vaststelling van NIET  

vermelden = 1 x extra € 50.00 binnenreiniging te betalen. 
• De minimum leeftijd  van de bestuurders is 26 jaar. 
• Voor reizen naar de Oostbloklanden wordt de verzekeringsvrijstelling met 50% vermeerderd. 
• Wintersport  is NIET  toegelaten!! 
• De helft van de huurprijs wordt betaald bij reservatie, het saldo 4 weken voor afreis. (Bankverrichtingkosten, 

nationaal of internationaal, zijn  ten laste van de huurder) 
• Er is gratis parkeerplaats voor de wagen van de huurder op eigen verantwoordelijkheid. 
• Onderverhuring of huuroverdracht zijn ten strengste verboden. 
• Een rijbewijs B  volstaat voor alle modellen motorhomes. 
• Kilometers onbeperkt vanaf 14 dagen huur 

- 14 dagen huur = 500 km/dag gratis  
+ 500 km/dag = 0,24 €/Extra-km 

• Fietsrek & luifel is inbegrepen (PS. Indien mogelijk? Fietsrek 2F in garage = + 30 €) 
• Indien niet geboekt = TV + satelliet (vrije zenders) € 80.00/verhuur. (slechts 1 systeem beschikbaar) 
• Tuintafel en tuinstoelen: Indien beschikbaar = 15 €/st 
• GPS met Camperplaatsen = 25 €/st (2 stuks beschikbaar) 
 
HERMANS MOTORHOMES Openingsuren: 
Kwavenstraat  3 Maandag , Donderdag & Vrijdag:   9.00 tot 12.00 & 16.00 tot 19.00 
3650 Dilsen-Stokkem (Rotem) Woensdag:  9.00 tot 12.00 & 13.00 tot 19.00  
Tel: +32 (0)89/865340 Zaterdag: 9.00 tot 12.00 & 13.00 tot 15.00 
Mail: info@hermans-motorhomes.be  Dinsdag, Zondag & Feestdagen: Gesloten 
Web: www.hermans-motorhomes.be  Via afspraak kan van deze uren, indien mogelijk,  afgeweken worden 
BTW BE 0521 963 928   


