
LAAGSEIZOEN HOOGSEIZOEN

(oktober-april) (mei-september)

per dag 

>14 DAGEN < 14 DAGEN >14 DAGEN< 14 DAGEN

110 130 130 145

weekend 310 405

vr 16u-ma 10u

Lang weekend 410 530

vr 16u-di10u

Midweek 460 600

Ma 10u- Vr 15u

Week 750 975

vr 16u - vr 15u

Niet voor wintersportdoeleinden

Alle huurprijzen per dag omvatten steeds:

- een forfait voor het aantal gereden kilometers: 250KM/dag. Extra gereden kilometers worden aangerekend aan 0,25€/kilometer.

- Alle nodige verzekering (BA, volledige omnium, glasbraak, rechtsbijstand, pechverhelping Europa, reisbijstand). Met een vrijstelling van 1.250€ per gebeurtenis, hiertoe wordt bij reservatie van 

de wagen een huurwaarborg van 1.500€ gevraagd.

- een volle diesel -en watertank en alle wagens worden volledig gepoest binnen en buiten afgeleverd, zodat u 100% van uw vakantie kan genieten. Gelieve de wagen volgetankt en proper terug te brengen, indien dit niet het geval is zijn wij genoodzaakt dit u aan te rekenen.

Bijvullen dieseltank:

 actuele prijs per liter plus 35 euro servicekost

niet proper: 35 euro buitenkant, 50 euro binnenkant

Korting voor boekingen langer dan 3 weken: 10%
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