IkVerhuurMijn.nl
IkVerhuurMijn.nl koppelt huurders en verhuurders direct aan elkaar.
Hierdoor wordt verhuren eenvoudig en huren voordelig.

Caravan: Award Dawnstar Jubilee
Internet: http://www.ikverhuurmijn.nl/award
Download brochure: http://www.ikverhuurmijn.nl/ award / award.pdf

Caravan: Award Dawnstar Jubilee
Datum: 2013
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Caravan gegevens :
Model:

Award

Prijs Hoogseizoen* (week):

€ 250,- p/w

Type:

Dawnstar
Jubilee

Prijs Laagseizoen* (week):

€ 195,- p/w

Lengte:

521 cm

Prijs aanbiedingsperiode * (week): € overleg

Breedte

216 cm

Totale Lengte:

521 cm

Gewicht:

790 kg

Max Gewicht:

1000 kg

Borg:

€ 250,-

Max aantal personen:

2

Schoonmaak kosten:

nvt

Bouwjaar:

1999

Type verzekering:

Anwb

Laadvermogen:

210

Reeds verhuurde data:
Bel met 06-37335724 voor meer informatie

Overige zaken:
Toilet - Ja

Kachel –Ja

Gasfles aanwezig - Ja

Autospiegels – Ja

Voortent - Nee

Winter –Nee

Horren aanwezig - Ja

Dissel slot – Ja

Luifel –Ja

Fietsenrek - Nee

Verduistering ramen - Ja

Stroomkabel - Ja

Warm water –Nee

Koelkast –Ja

Stoelen/ tafel - Ja

Opmerkingen:
TE HUUR: Luxe 2 persoons engelse toercaravan
Wij bieden onze caravan te huur aan. Het is een engelse caravan, merk Award, type Dawnstar
Jubilee, 2 persoons toercaravan voorzien van een ruime zithoek die eenvoudig om te bouwen is
tot een heerlijk ruim bed van 2 bij 2 m met lattenbodem. De caravan is volledig ingericht, heeft
alle benodigdheden voor een comfortabele kampeervakantie en is voorzien van een luifel. Het is
een lichte caravan (790 kg) die perfect achter elke middenklasse auto ligt.
- compleet ingerichte keuken met 4-pits gasstel, afzuigkap, koelkast, waterkoker, koffiezetapp.,
bestek en servies.
- badkamer met wastafel, cassettetoilet.
- ringverwarming/airco
- skottelbraai
- gasfles
- accu
- stabilisator
- tuinmeubels
- autospiegels
De huurprijs bedraagt € 195 per week in het laagseizoen en € 250 per week in het hoogseizoen.
Wij maken gebruik van het ANWB huurcontract toercaravan die zekerheid biedt aan huurder en
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verhuurder. De borg bedraagt € 250. De caravan is verzekerd met een eigen risico van € 75.
Indien gewenst kunt u een afspraak maken voor bezichtiging.
Tegen meerkosten brengen en installeren wij de caravan op de gewenste bestemming.
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 06-37335724 of per
email: josdijkmans@online.nl
Verhuur reglement:
De verhuur geschiedt middels een verhuurcontract welke is gebaseerd op het contract van de
ANWB. Ook de pechhulp buitenland is volledig gedekt. Vervangende Camper bij pech. Ook in het
buitenland. Camper met klein rijbewijs.

Overige Foto's:
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Neem vrijblijvend contact met ons op: www.ikverhuurmijn.nl

Disclaimer IkVerhuurMijn.nl

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerden. Gebruik van deze informatie
door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van
deze informatie aan derden is niet toegestaan. IkVerhuurMijn.nl koppelt huurders en verhuurders direct aan elkaar waardoor
verhuren winstgevender wordt en huren voordeliger. De versterkte contact gegevens mogen éénmaal gebruikt worden
betreffende deze specifieke hier vermelde huuraanvraag. Binnen de verstrekte email adressen zitten ter verificatie eigen email
adressen.
Huurder en verhuurder dienen zelf tot overeenstemming te komen over de huur/verhuur overeenkomst(en) en prijzen.
Wanneer huurder en verhuurder contact opnemen met elkaar, gaan beiden er mee akkoord dat IkVerhuurMijn.nl zelf geen
contract partij is en niet aansprakelijk is voor (gevolg) schade die voortkomt uit het verhuren en huren van de goederen.
Tevens gaat huurder en verhuurder akkoord met de algemene voorwaarden. Deze zijn te vinden op:
http://www.ikverhuurmijn.nl/algemenevoorwaarden.php
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