DE MOTORHOME

Het huren van een motorhome

MOTORHOME HUREN

Het huren van
een motorhome
Zin om eens te proeven van de vrijheid die reizen
met een motorhome te bieden heeft maar nog geen
ervaring? Boek dan eens een vakantie met een
huurmotorhome en laat je verrassen.

Waarom kan een motorhome
huren interessant zijn?
Eerst ervaring opdoen

Tips voor een geslaagde huurvakantie:
PRIJSINDICATIE

Als reizen met een motorhome je aanspreekt maar je bent
niet 100% zeker dan kan een camper huren duidelijkheid
brengen. Na een geslaagde vakantie met een huurwagen
ben je zeker van jouw keuze. Natuurlijk is het allemaal
nieuw dus zie dat je dat je genoeg tijd uitrekt om jouw mobilhome te ontdekken en om te genieten van je verlof.

Indeling zoeken
Als je eerste ervaring een succes was moet je nog uitmaken welke indeling het best bij jouw gezinssituatie past.
Bij het afsluiten van de huurovereenkomst is het mooi
meegenomen als je rekening houdt met de gewenste
indeling. Denk hier op voorhand goed over na. Kies een
indeling die past bij jouw familie. Hoeveel keer gaan de
kinderen mee? Wat voor type badkamer of bedden wil je,
… Zo weet je na een geslaagde huurvakantie meteen of dit
effectief de juiste indeling voor jou is.

SOVEREIGN 460
- 4 eetpl.
- 4 slaappl.
- Lengte: 6,99 m

LAAGSEIZOEN 30/09 > 29/04
3 nachten

€ 435

Extra nacht

€ 103

Week

€ 740

Maand (4 weken)

€ 2.575

TUSSENSEIZOEN
29/04 > 30/06 | 02/09 > 30/09
3 nachten

€ 520

Extra nacht

€ 123

Week

€ 888

Frequentie

Maand (4 weken)

€ 3.089

Een motorhome huren kan ook een interessante oplossing zijn als je maar één vakantie of slechts enkele weken per jaar eropuit wil trekken. Dan is huren een betere
investering.

HOOGSEIZOEN 01/07 > 02/09

meer over het huren van een motorhome: dicar.be > verhuur
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Week

€ 1.225

2 weken (€/week)

€ 1.120

3 weken (€/week)

€ 1.085

Maand (4 weken)

€ 4.265

Huur een motorhome bij een erkende dealer
om problemen met gemaakte afspraken te
vermijden.

Bevat de huurmotorhome voldoende uitrusting? Sommige bedrijven plaatsen er een
satelliet op, anderen enkel TV/DVD.

Overweeg je de aankoop van een motorhome, huur dan een merk, model en type dat
je van plan bent te kopen.

Is er uitleg voorzien bij het ophalen van de
motorhome?

Informeer goed naar de voorwaarden die aan
de huur verbonden zijn. Zo mogen bestuurders soms niet jonger zijn dan 21 jaar en/of
zijn huisdieren niet toegelaten.
Tijdig boeken wordt aangeraden. De populaire zomermaanden zijn dikwijls al volgeboekt
in het voorjaar.
Handig om weten is of er speciale kortingen
en/of tarieven gelden bij het huren in het
laagseizoen.
De topmaanden juli en augustus zijn hoogseizoen en kosten het meest, het laagseizoen
omvattende de lente-, herfst- en wintermaanden zijn het goedkoopst.
De meeste huurbedrijven verkopen hun huurvloot na één seizoen om het volgend seizoen
een nieuwe actuele huurvloot te kunnen
aanbieden. Dikwijls zijn deze ex-huurwagens
te vinden aan zeer schappelijke prijzen.

Volstaat mijn rijbewijs B? Of zijn er modellen
waarvoor ik een rijbewijs C nodig heb?
Op welke dag mag ik de motorhome ophalen en terug brengen? Welk tijdstip wordt er
gehanteerd: ophalen om 15u, terug brengen
om 10u? De meeste motorhomes vertrekken
namelijk dezelfde dag nog met een nieuwe
huurder.
Mag mijn personenwagen bij de dealer blijven
staan tijdens de huurperiode?
Is het voertuig omnium verzekerd, en zo ja
hoeveel bedraagt de vrijstelling?
Moet er een voorschot overgemaakt worden
bij afsluiting van het huurcontract?
Vraag duidelijk na of je het voertuig krijgt dat
op het contract staat.
Vraag jouw motorhomegids met alle motorhomeparkings en overnachtingsplaatsen.
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