
In het kort:

- Ideaal ingericht voor 4 personen

- Standaard uitgerust met GPS

- Inclusief een ‘on-board’ toilet en 

douchefaciliteiten

- Makelijk te parkeren en ideaal

voor de Britse wegen.

Geniet van de extra ruimt en comfort tijdens een heerlijke

rondreis. 

De ruimtelijke, luxe en een ‘laagdrempelige’ camper

biedt ruimte voor 4 volwassen personen (2 stellen of 
ouders met volwassen kinderen).

Kortom, alle luxe voor een heerlijke vakantie in deze

ruime en zeer net uitgeruste camper voor een gezin of

twee stellen.

Fiat Ducato 130 (Weinsberg 60 1MQH of gelijkwaardig)
De oplossing voor 4 personen



Fiat Ducato 130 (Vista)
Specificaties voertuig: Fiat Ducato 130

Weinsberg 601 MQH of vergelijkbaar

Leeftijd Jonger dan 2 jaar *

Chassis Fiat Ducat 130

Model Weinsberg 601 MQH of vergelijkbaar

Versnelling 6 versnellingen manueel

Cruise control Ja

Sensoren achteruitrijden Camera

Airbags Ja

Radio / Casette /CD Ja (met USB & AUX)

Afmetingen voertuig:

Lengte 5,99 m

Breedte 2,05 m

(Spiegel niet meegerekend)

Hoogte 3,20 m

Brandstof:

Brandstof type Diesel

Verbruik per 100 Km 9,5 ltr / 100 km

Zitplaatsen:

Aantal gordels 4

Aantal zitplaatsen 4

Overnachten:

Draaiende stoelen Ja

Aantal bedden (2 Doubles) 2180 x 1300 mm // 1940 x 1400 mm

Lengte 'Leefgedeelte’ -

Aantal slapende 4

Volwassenen 4

Faciliteiten:

230V Pluggen 2

12V Pluggen 2

Koelkast 80 Ltr (12v / 240v)

Vriezer Ja

Schoonwater tank 110 Ltr

Douche Ja

Toilet Ja

.* De campers zijn altijd jonger dan 2 jaar en daarom technisch prima in orde. Houd er desondanks 

rekening mee dat de campers intensief worden gebruikt.



AFSPRAKEN
Camper max. 4-persoons * Hieronder noemen we de zaken die inclusief de huur van de camper is. Daarnaast vindt u een

aantal zaken welke optioneel bijgeboekt kunnen worden.

Inclusief en behorend tot het arrangement:

Vanuit de campeverhuurder: Vanuit Travel4Reasons:

- Verzekering voor 2 bestuurders, - Bijbehorende lijst met campsites,

- Tax (alle belastingen), - Uitgebreide lijst tips & tricks

- Inclusief WA-verzekering,

- Messenset, Kook- en Keukengerei, - 2 Uitgeschreven routes 

- Onbeperkte kilometers, (voor Schotland en Engeland / Wales)

- Beddengoed,

- Transfers Vliegveld - Depots (Retour),

- Kussens / Dekbedovertrek, Lakens,

- Handdoeken,

- Standaard een volle tank bij afhalen,

- Standaard een volle gasfles’

Exclusief en bij het afhalen extra bij te huren:

Campingmeubilair, babyzitjes, kinderstoeltjes of aanvullende verzekering

Borgbetaling

Travel4Reasons zorgt voor de afhandeling van de initiële huursom, inclusief alle bovengenoemde extra’s. De borg voor

iedere huur (ongeacht de lengte van de reis) bedraagt € 2.000,00. Bij het afhalen wordt dit bedrag op uw credit card

gereserveerd (heel duidelijk NIET afgeschreven). Bij gereden schade veroorzaakt door u zelf, wordt het bedrag ingehouden

ten hoogte van het schadebedrag.

VOOR EXTRA VERZKERINGSMOGELIJKEN ZIE VOLGENDE PAGINA “EXTRA VERZEKERINGEN CAMPER 2018”

Afhaal- en Retourafspraken

De ‘standaard’ afhaal- en retourtijden noemen we hieronder. We trachten de vluchten zoveel mogelijk 

aansluitend te boeken op deze tijden. Mocht uw wens afwijkend zijn, dan staat de meerprijs vermeld:

Afhaaltijd Tussen 15:00 en 17:00 uur 

(Voor 15:00 uur - Kosten een extra nacht huur)

(Na 17:00 uur (tót 19:30 uur) - Kosten € 65,00)

Tijd retour: Tussen 9:00 uur en 19:30 uur

(Voor 9:00 uur - Kosten € 65,00)

LET OP! - Extra toeslag bij afhalen en/of terugbrengen op ZONDAG:

De camperverhuurder brengt een EXTRA bedrag in rekening van € 60,00 bij afhalen en/of terugbrengen van een camper

(enkel en alleen) op ZONDAG. Houd hier dus rekening mee bij het ingeven van de reisdatum.

** Voor de huur van een camper dient de bestuurder minimaal 25 en maximaal 69 jaar oud en te zijn. Tevens dient de

bestuurder een geldig rijbewijs en een Credit Card te bezitten.



EXTRA VERZEKERINGEN CAMPER 2020
Voor de door Travel4Reasons geoffreerde huurauto / camper, wordt een x-bedrag aan eigen risico gerekend bij schade.

Dit is de maximale schade die u heeft wanneer u schade maakt aan de huurauto / camper, uiteraard mits u alle voor-

zorgsmaatregelen heeft getroffen.

U kunt het eigen risico op uw huurauto / camper afkopen, middels het afsluiten van de “Afkoop Eigen Risico 

cascoverzekering” van de Europeesche.

KOSTEN

De kosten bedrage hiervoor € 7,50 per dag (exclusief € 3,50 poliskosten en 21% assurantiebelasting).

Dekkingsoverzicht voor Afkoop Eigen Risico cascoverzekering

Wereld Auto/Motor Camper/Caravan

Repatriëring

Van het motorvoertuig, per motorvoertuig € 3.500,- € 3.500,-

Cascoschade

ter afdekking van het eigen risico* € 3.500,- € 3.500,-

door de verhuurder uitgesloten cascoschade**, € 7000,- € 7.000,-

per motorvoertuig per gebeurtenis

* Met in acht name van het maximaal verzekerd bedrag bedraagt de uitkering in ieder geval nooit meer dan het in reken-

ing gebrachte eigen risico. Het eigen risico heeft betrekking op de verzekering die is afgesloten in het land waar het mo-

torvoertuig is gehuurd.

** Onder door de verhuurder uitgesloten cascoschade wordt verstaan:

- schade door gebruik off-road - schade aan onderzijde incl. banden/wielen

- schade aan ruiten - dakschade door laaghangende objecten

- schade ontstaan bij achteruitrijden - schade aan interieur 

- schade door bevriezing/oververhitting leidingsysteem

LEES DE VOLLEDIGE VOORWAARDEN

https://www.travel4reasons.nl/offertes/standaard/Voorwaarden-afkoopeigenrisico.pdf


