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VrijKeid is o o k t e
huur

De kampeerauto die wij voor u hebben, is comfortabel, gezellig en compleet ingericht en veilig.

Een uitbundig golvende zee, woeste
beekjes, uitgestrekte meren, glooiend
landschap, pittoreske dorpjes. Het
heerlijke vooruitzicht van vakantie.
Niets moet, alles mag.
Genieten van je vrijheid. Hoe kan dat
beter dan met een Volkswagen
camper? Gaan en staan waar je wilt.
Weg van de drukte, of juist er naar
toe. Rijden van zee naar bos, van platteland naar hoofdstad. Niets is avontuurlijker dan een vakantie met een
camper.

Bovendien heeft u met een huurcamper geen enkele kopzorg meer.
U heeft wel:
- een gerenommeerde organisatie
voor u klaar staan.
- Een nagenoeg nieuwe camper tot
uw beschikking, waar u de rest van
het jaar geen omkijken naar hebt.
- En een Europees net van servicepunten voor het geval dat...

Aarzel niet en beleef met uw camper
de mooiste vakantie!
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Keus uit drie
soortcn
campers
DeJoker 1

De bekende Westfalia-camper op
basis van de Volkswagen Transporter.
Voorzien van een uitsteldak en groot
genoeg voor vier ruime slaapplaatsen.
De Joker 1 is luxueus ingericht met een
modern keukenblok (twee branders,
elektrische waterkraan), een koelkast
(gas/12V/220V) en een kachel. Verder
beschikt deze camper over een LPGtank voor koken en koelen en tanks
voor schoon water (55 liter) en vuil
water (20 liter).
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De Joker 3

Ook op Pasis van de Volkswagen Transporter maar dan standaard voorzien
van een verhoogd PVC-dak. De stanoogte Pinnen is daardoor maar liefst
2.15 meter. Het interieur van deze
camper komt overeen met dat van de
Joker 1. Dus ook vier slaapplaatsen.
Bij deze campers kunt u extra accessoires huren, zoals een zitkist met chemisch toilet en een fietsenrek op de
achterklep.

Afmetingen
lengte
breedte
hoogte

Joker 1

Joker 3

Sven Hedin

457
185

457

484
202

208

185
261

290

De Sven Hedin

Een prachtige camper, gebouwd door
Westfalia op basis van de Volkswagen
LT. Een op-en-top kampeerauto, waarin het u aan niets ontPreekt. De Sven
Hedin is ruim, uitstekend ingericht en
met z'n 6-cilinder dieselmotor nog een
zuinige kameraad ook. Behalve vier
slaapplaatsen, keuken (met elektrische warm/koudwaterkraan), koelkast, kachel en LPC-tank heeft di.t
topmodel ook een gasPoiler en een
doucheruimte met chemisch toilet. De
schoon watercapaciteit Pedraagt
zelfs 100 liter! Met deze camper kunt u
zorgeloos de bewoonde wereld achter u laten.
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Extra zuinig

Rekening

Soms kunnen we op uw speciaal verzoek een Joker verhuren met een
turbo dieselmotor. Deze 70 pk-motor
is extra zuinig (1:11), wat op lange
vakantieritten voordelig kan zijn. U
betaalt wel een meerprijs (f 50,— per
week).

Een camper huurt u bij ons altijd minimaal vier dagen. De eerste en laatste
dag rekenen we uiteraard mee. Pas als
u terug bent, maken we de def initieve
rekening op. We verwachten de camper schoon en compleet terug. Moeten wij hem schoonmaken, dan brengen we f 150,— in rekening. Accessoires die ontbreken, zult u vanzelfsprekend moeten vergoeden. Overigens
hanteren wij een borgsom van
f 750,—.
De huurprijzen kunt u terugvinden in
de tabel, evenals de vergoeding voor
extra's als het chemisch toilet en het
fietsenrek.

Overal hulp

D e tiuurvoorwaarden
Periode: Onze campers verhuren wij
in principe voor een, twee of meerdere weken. Op vrijdagmiddag na drie
uur kunt u uw kampeerauto ophalen.
Aan het einde van de huurperiode
verwachten wij u op vrijdag vbbr tien
uur 'sochtends terug. Komt u later
dan wordt dat (in hele dagen) in rekening gebracht, met een toeslag van
honderd procent. Hebben wij - door
overmacht - geen kampeerauto
beschikbaar, dan betalen we de vervallen dagen terug. Maar die situatie
komt gelukkig zelden voor.

De kans is klein, maar toch... pech
onderweg kan voorkomen. Ceen
nood, u wendt zich gewoon tot de
dichtstbijzijnde VAG-dealer. Neem wel
even contact op met de verhuurder
als de reparatie de f 250 — te boven
gaat. Bij zware schade biedt de ANWBAlarmcentrale hulp. Vraag hen de
schade ook aan ons te melden.
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Tarieven

Hoogseizoen
Laagseizoen

2e week

le week

Lang weekend (4 dgn)

3e week

Joker
benzine

Sven Hedin
Diesel

Joker
benzine

Sven Hedin
Diesel

Joker
benzine

Sven Hedin Joker
Diesel
benzine

Sven Hedin
Diesel

f560—

f 650—

f 950 —
f800 —

f 1.500—
f 1.300—

f850—
f700—

f 1.400—
f 1.200—

f 1.300 —
f 1.1 oo —

Meerprijs Turbo Diesel: Joker f 50,—
per week, Sven Hedin f 100,— per
week, meerprijs Joker 3 f 50,— per
week.
1000 km per week vrij, daarboven
Joker 40 ct. per km, Sven Hedin 60 ct.
per km. Fietsenrek en/of chemisch
toilet op aanvraag.
Verzekering Joker f 15,— per dag,
Sven Hedin f 25— per dag.
Voor langere perioden prijs op
aanvraag.
Hoogseizoen: 1 juni t/m 15 September.
Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Uw w e s t f a l i a
Ton Loogman b.v.
Hilversurri:

Jac. Pennweg 14
Tel. 035-44956
Kortenhoef: koninginneweg 63-64
Tel. 035-62804

A-Point

f 750—
f600,—

De huurder: Als huurder bent u
minstens 23 jaar, u heeft een geldig
rijbewijs B en u heeft een geldige
Internationale Reis- en Kredietbrief
van de ANWB. Daarin staan overigens
ook instructies hoe u moet handelen
bij schade in het buitenland.
NL
MAG Leasing
Verzekering: De camper is all risk
5992389
verzekerd;
over het algemeen bij de
Vrijheid B.V.
4711 NL ZOMERDAM
Volkswagen Verzekering Service NV.
De verzekeringskosten vindt u terug
25KH01802S
NL-90-PP
in het overzicht bij de tabel.
Reservering: Zodra wij uw reserveringsaanvraag (volledig ingevuld!)
EllFOpH SerVlCe
binnen hebben, zullen wij de voorlopige reservering schriftelijk bevesZelfs bij pech onderweg proPeren wij tigen. Binnen veertien dagen na onthet u gemakkelijk te maken. u krijgt bij vangst van die bevestiging, betaalt u
de huurcamper een service pas mee f 750,— vooruit, waarna de camper
waarmee u in het buitenland kosten- definitief is gereserveerd. Vier weken
loos alle onderhouds- en reparatie- voordat u vertrekt, moet u het reswerkzaamheden kunt laten ver- tantbedrag voldoen. De aanbetaling
kunt u bij annuleren niet terugkrijgen,
richten, ook aanrijdingsschade.
maar het is mogelijk een annuleringsUiteraard uitsluitend bij officiele V.A.C.
verzekering af te sluiten.
bedrijven.
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Amsterdam: kollenbergweg 11
Tel. 020-964964

WAC Campers

Wageningen: Industrieweg 13-15
Tel. 08370-20000

Reinders Rekreatie
Hoogeveen: Industrieterrein
"De Wieken"
Stephensonstraat 4
Tel. 05280-68151

Naam berijder
1

Ceboortedatum

overige inzittenden
2
3
4
5
Adres:
Postcode + PlaatS:
Beroep:

PON

R E KR

Telefoon

:

Amsterdamseweg 47
3812 RP Amersfoort
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