Algemeen:
Op het lenen van de Eriba Caravan zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing:
- Wij willen het gevoel hebben dat we gaan uitlenen aan kampeerders die uitsluitend gaan voor meer
slaapcomfort en de Eriba zullen gebruiken als of het eigen bezit is.
- Uw auto moet voldoet aan de eisen om comfortabel een beladen Eriba van 750 kg te trekken.
- Niet te roken in de Eriba caravan.
- Geen huisdieren in de Eriba caravan.
- Er mag maximaal 100 kg aan bagage mee in de Eriba; ruim voldoende voor een leuke vakantie!
- We kunnen de caravan helaas niet verhuren aan jongeren.
Wij willen een waarborg van € 250,00. De helft van de huursom dient u te voldoen bij de reservering
,de rest en de borg moeten voldaan zijn voor het ophalen van de Eriba caravan.
De waarborgsom minus eventuele manco's en/of eigen risico in geval van schade
wordt uiterlijk binnen 14 dagen na inlevering van de Eriba caravan door ons terugbetaald.

Vereiste papieren:
De gebruiker dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B.
Daarnaast is een ANWB Wegenwacht Europa Service + aanhangwagen supplement
vereist als je met de Eriba naar het buitenland gaat.

Overige voorwaarden:
De Eriba caravan dient schoon ingeleverd te worden.
U checkt samen met ons de inventaris bij ophalen en inleveren.
Indien de Eriba caravan niet schoon wordt ingeleverd dan wordt voor de
binnenzijde € 40,00, voor de buitenzijde € 40,00 en voor de tent
€ 30,00 aan schoonmaakkosten in rekening gebracht.

Legitimatie:
Bij het aangaan van de huurovereenkomst is legimitatie verplicht.

Overmacht:
Indien door overmacht Eriba Retro Verhuur de uitleenovereenkomst niet kan
nakomen, zal de lener Eriba Retro Verhuur nimmer aansprakelijk kunnen stellen.
Eriba Verhuur zal dan het eventueel betaalde leenbedrag en/of waarborgsom
binnen 14 dagen terugstorten.

Ophalen caravan:
Onze caravans kunnen opgehaald worden in Zutphen. Dit kan enkel op werkdagen.

