Lees voor het sluiten van de overeenkomst eerst de voorwaarden.
Op beide overeenkomsten moet de handtekening van huurder en verhuurder worden geplaatst. Zodra beide handtekeningen geplaatst zijn, is de overeenkomst bindend. Lees hem dus goed door!

A. Verhuurder van de toercaravan

4. Huurprijs, borg en aanbetaling (incl. opties)

(Handels)naam

Nijsink Caravans

Huurprijs totaal €

Postadres

Nunspeterweg 48

Incl. verzekeringspremie en evt. omzetbelasting

Postcode+ woonplaats

8075 AC ELSPEET

Bedrag in letters

Telefoonnummer

06 - 456 063 22

Vooruitbetaling €

tweehonderdvijfenzeventig
0,00

euro

Te voldoen voor:

Fax

Restantbedrag €

Contant bij aanvang van de huurperiode

E-mail

Restantbedrag €

B. Huurder van de toercaravan
Naam+ voorletter

Bankrekeningnummer: 3473.97.336 t.n.v. Nijsink Caravans

0,00

Te voldoen voor:

Straat+ huisnr.
Postcode+ woonplaats

Borg contant of per bank

€ 400,00

Telefoonnummer Prive

Bedrag in letters

vierhonderd euro

Telefoonnummer Mobiel
E-mail
Nr. identiteitsbewijs

5. Opties bij verhuur (Per boeking)

Ondergetekenden: A. verhuurder van de toercaravan, hierna genoemd ‘verhuurder’ en B.

Huurprijs

€ 0,00

huurder van de toercaravan hierna genoemd ‘huurder’ verklaren deze huurovereenkomst

Inventarispakket:

€ 0,00

te zijn aangegaan volgens de volgende bepalingen en voorwaarden.

Hulpspiegels:

€ 0,00

2. Huur en verhuur

Tafel en 4 stoelen:

€ 0,00

Partijen sluiten hierbij een overeenkomst van huur en verhuur van een toercaravan.

Caravanverloopstekker:
2 gasflessen 5 kg:

€ 0,00
€ 0,00

Merk/type

2 flessen toiletvloeistof:

€ 0,00

Bouwjaar

Tenttapijt:

€ 0,00

Kenteken

Fietsendrager 2 fietsen:

€ 0,00

Extra:

€ 0,00

Totaal

€ 0,00

Aanwezige schade bij aanvang huurperiode
O Geen schade

6. Contactpersoon

O Aan buitenzijde

Naam:

Edward Nijsink

O Aan binnenzijde

Telefoonnummer

06 - 456 063 22

7. Nadere afspraken

Geschikt voor gebruik door maximaal
In de regio’s/landen

personen

8. Ondertekening

EU

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend: (Let op: huurder en
verhuurder zetten op beide overeenkomsten een originele handtekening)

3. Huurperiode

uur
uur

Huurperiode gaat in
en eindigt op

Afhaaladres
Adres
Postcode/woonplaats

Datum
Plaats

Elspeet

Handtekening huurder

Handtekening verhuurder

Nunspeterweg 48
8075 AC Elspeet

Partijen zijn gehouden zich ervan te overtuigen dat het gewicht van de toercaravan en dat
van het trekkende voertuig in overeenstemming zijn met de wettelijke regels. Bel voor
informatie Caravan-advieslijn 088 269 50 70 of lees ‘Handboek kamperen’.

Na ondertekening behoudt iedere partij één exemplaar

