
5 % van de totale huurprijs kan door de huurder zonder 
verplichting onderschreven worden.

VOORZIENINGEN
Alle motorhomes zijn voorzien van anti-diefstalsloten 
rondom, airco motor, cruise control, alarmsysteem, 
radio-cd of USB, verlengkabel 220 V, watervulslang, levels, 
gasfl essen, WC-product en verwarming bij stilstand.

TERUGNAME
Indien de motorhome niet gepoetst teruggebracht wordt, 
rekenen we een forfait van 100€ voor het poetsen van de 
buitenkant. Voor het poetsen van de binnenkant worden 
de werkelijke poetsuren aangerekend à 50€/uur met een 
minimum van 100€. Het ledigen van toilet komt op 25€ 
en het lozen van afvalwatertank op 25€.

BRANDSTOFVERBRUIK
Het verbruik van de brandstof/ad blue is ten laste van de 
huurder. De motorhomes worden afgeleverd met een volle 
dieseltank en dienen dus ook zo teruggebracht te worden.

WEGEN- EN MILIEUVIGNETTEN
De aanschaf van de nodige wegen- en milieuvignetten is 
ten laste van de huurder.

ANDERE AFSPRAKEN
» Roken en gebruik van een friteuse zijn ten strengste 

verboden.
» De helft van de huurprijs wordt verrekend bij reservatie, 

het saldo 4 weken voor afreis.
» De prijzen gelden voor vertrek en aankomst 

bij Vanomobil Hoogstraten.

opmerkingen:
» de afgebeelde foto’s zijn louter informatief en 
  niet contractueel
» de vermelde lengte (opgegeven door de fabrikant) 
  is de lengte zonder fi etsenrek
  Extra lengte door fi etsenrek:
  ingeklapt = 35cm extra / 
  uitgeklapt = 80cm extra vanaf achterwand gemeten
» max gewicht per rail van het fi etsenrek = 15kg

WIJ
BEGELEIDEN JE

BIJ DE ZOEKTOCHT
NAAR DE GEPASTE 

MOTORHOME!Alle voordelen
om een Vanomobil te huren...

Vanomobil,
het hart van je motorhome.

100 recente en full option
huurmotorhomes = 
100% vertrekgarantie

5 categoriën om uit te kiezen

13 verschillende modellen

Onbeperkte kilometers 
vanaf 2 weken

Ontdek de AANTREKKELIJKE 
PROMOTIES voor seizoen 2020

Neem geen risico met je welverdiende vakantie!
100 recente Vanomobil huurmotorhomes tegenover minder recente motorhomes 

 die particulier aangeboden worden. Hoe oud zijn ze, welke accessoires 
 hebben ze, hoe zijn ze verzekerd, zijn ze gepoetst, is alles technisch in orde?

Elke 2 jaar vernieuwen we ons volledig 
     motorhomepark!

100% vertrekgarantie: we beschikken over een reservepool motorhomes. 
 Je kan je vakantie altijd verderzetten, ook als het noodlot zou toeslaan...

13 verschillende modellen: gaande van de supercompacte ‘VAN, over een
 familiale ruime 7 pers. tot een superluxueuze ‘INTEGRAAL’. Je vindt ongetwijfeld je keuze!

Geniet van de nieuwste trends op de Europese markt.
De beste kwaliteit: moderne motorhomes uitgerust met alle comfort.

Professionele service met meer dan 30 jaar ervaring:
 -  Bij ons geen vakantiezorgen. Wij zorgen dat de door jou gekozen  
  motorhome piekfijn en op tijd klaar staat. 
 - Je huurt rechtstreeks bij een professionele dealer, 
  dus geen zorgen met technische problemen die niet tijdig opgelost geraken...
 - Heldere huurvoorwaarden en correcte afspraken op voorhand maken tevreden klanten.

100% verzekerd en een 
 7d/7d persoonlijke Vanomobil assistentie.

Welkom bij ons familiebedrijf met 
      meer dan 30 jaar ervaring.

Start nu al je vakantie...

Promoties* Nr1 klantenservice
dat is Vanomobil!

*kortingen niet cumuleerbaar
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BIJ DE ZOEKTOCHT
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MOTORHOME!

Kies je
reis 

comfort
op maat

Promo: 2e HELFT MEI / JUNI / SEPTEMBER:

Promo: OKTOBER T.E.M. 1e HELFT MEI:

vanomobil

huur 2021

huur

huur
7 DAGEN

=
5 + 2

GRATIS

14 DAGEN
=

10 + 4
GRATIS

 21 DAGEN
=

15 +6
GRATIS

>35 DAGEN
=

OFFERTE
OP

AANVRAAG

 28 DAGEN
=

20 + 8
GRATIS

 35 DAGEN
=

25 + 10
GRATIS

>35 DAGEN
=

OFFERTE
OP

AANVRAAG

14 DAGEN
=

13 + 1
GRATIS

21 DAGEN
=

19 + 2
GRATIS

28 DAGEN
=

25 + 3
GRATIS

35 DAGEN
=

31 + 4
GRATIS

BTW
De 21 % BTW is inbegrepen.

KILOMETERS
Vanaf 2 weken huren: onbeperkte kilometers.
Minder dan 2 weken huren: 250 km per dag
(= 1.750 km/week en 750 km/weekend).
Extra km naargelang het type:
VAN  €0,22/km
MAXI SALON / BED /  €0,26/km
GARAGE / KIDS XL 
INTEGRAAL  €0,30/km

WAARBORG
naargelang het type:
VAN  €900
MAXI SALON / BED /
GARAGE / KIDS XL  €1200
INTEGRAAL  €1500
De waarborg wordt week voor afhaling overgeschreven 
of de dag van de afhaling per bancontact of contant of per 
bankcheque. De waarborg is gelijk aan de vrijstelling. 
Huisdieren en andere troeteldieren zijn welkom mits een 
extra waarborg van €500. Voor reizen naar voormalige 
Oostbloklanden of andere risicolanden en in geval van een 
wintersportreis of sneeuwrisico, wordt de waarborg met 
50% vermeerderd. De waarborg wordt bij geen schade 
terug gestort op uw rekening 4 weken na binnenlevering 
van de motorhome.

SERVICE FEE
Dit omvat administratiekosten, het klaarzetten en testen 
van de motorhome en een professionele uitleg.
Naargelang het type:
COMFORT PLUS €170
PRESTIGE €200

RIJBEWIJS
Een rijbewijs B volstaat voor alle motorhomes. 
Chauffeurs dienen 23 jaar te zijn bij vertrek.

Annuleringsverzekering

om een Vanomobil te huren...
Neem geen risico met je welverdiende vakantie!

BOEK
vandaag

nog je
MOTORHOME

SEPTEMBER:
>35 DAGEN35 DAGEN

speciaal
AANBOD
huurprijzen

2021

huur
vanaf

€85
/dag

huur EENVANOMOBIL
prijzen

2021

Advies & verhuur
motorhomes

T 03 420 07 80
{rechtstreeks nummer}

of:
hoogstraten@vanomobil.be

MA-VRIJ: 09.00 > 12.00 & 13.30 > 18.00 U 
ZA: 10.00 > 17.00 U

Showroom

hoogstraten
ST-LENAARTSEWEG 30

+32 {0}3 420 07 80

www.vanomobil.be
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 COMFORT PLUS   
 Dubbele airbag, cruise-control, radio-cd of USB, airco motor, elektrische ruiten,
 elektrisch en verwarmde spiegels, centrale vergrendeling, ABS, panoramisch 
dakluik, fi etsenrek, luifel, veiligheidssloten, muggendeur, ruimere indelingen, ingebouwd LCD scherm met 
DVD speler, LCD-achteruitrijcamera.

PRESTIGE   
Dubbele airbag, cruise-control, radio-cd of USB, navigatie systeem, airco motor, elektrische ruiten, elek-
trisch en verwarmde spiegels, centrale vergrendeling, ABS, panoramisch dakluik, fi etsenrek, luifel, vei-
ligheidssloten, muggendeur, ruimere indelingen, ingebouwd LCD scherm met DVD speler, LCD-achteruit-
rijcamera, krachtige motorisatie, volautomatische satelliet antenne ‘tv-vlaanderen ‘ready (kaart niet 
inbegrepen), 100w lichtpaneel met dubbele batterij voor een nog grotere vrijheid, ruime keuken met 
microgolfoven (werkt enkel op 220v)
*geen microgolf in de Adria Twin Supreme 640 slb.

Ilse Van Dooren Nadine Willemsen

De huurprijzen zijn all-in:
d.w.z. prijzen BTW 21% incl., toiletproduct, gasverbruik, omnium verzekering, 
brand, diefstal, bijstands- en repatriëringsverzekering, glasbreuk, natuurge-
weld, aanrijding dieren en loslopend wild.

huur
vanaf
€85
/dag

FAMILY
4 > 6

PERSONEN

VANAF €95
PER DAG

DUO
1 > 4

PERSONEN

VANAF €85
PER DAG

INTEGRAAL
4 > 6

PERSONEN

VANAF €130
PER DAG

De huurprijzen zijn all-in:



CHAUSSON  FLASH C 656

KIDS } XL

€105 €150 €190

ssss + sss
fiat

140 pk
310 cm

  696 cm

ssssssss

ITINEO  SB 700

ssssss
fiat

140 pk
310 cm

  699 cm

ITINEO  SB 700

ssssss
fiat

140 pk

€130 €210 €255

SUNLIVING  S75SL ANNIVERSARY

GARAGE } GROTE OPBERGRUIMTE

€100 €135 €170

€110 €155 €190

€125 €165 €210

CHAUSSON  TITANIUM PREMIUM 777GA

ssss
fORD
170 pk

310 cm
  719 cm

sss
citroen 

140 pk
286 cm

  670 cm

BURNSTER  LYSEO TIME ANNIVERSARY

sss
citroen

140 pk
290 cm

  699 cm

CHAUSSON  TITANIUM 708

CHAUSSON  TITANIUM PREMIUM 788

CHAUSSON  TITANIUM VIP 788

BED } centraal bed

€115 €160 €200

€125 €165 €210

ssss
ford
170 pk

292 cm
  706 cm

ssss
ford
170 pk

292 cm
  719 cm

ssss
fiat

140 pk
310 cm

  716 cm

automaat

automaat automaat

CHAUSSON  TITANIUM PREMIUM 788

€115 €160

automaat

€115 €160 €200

CHAUSSON  TITANIUM VIP 788

€125 €165

automaat

CHAUSSON  VIP PREMIUM 630

maxi salon } semi-integraal

€110 €155 €190

ssss
ford
170 pk

292 cm
  699 cm

CHAUSSON  TITANIUM 640

€110 €155 €190

ssss
ford
170 pk

292 cm
  699 cmautomaatautomaat

CHAUSSON  VIP PREMIUM 630

€110 €155

CHAUSSON TITANIUM 640

CHAUSSON  TITANIUM 720

automaat

sssss
ford
170 pk

292 cm
  719 cmautomaat

automaat

€115 €160 €200

automaat

ADRIA  TWIN PLUS 600 SPB

VAN } campervan

€85 €115 €150

ADRIA  TWIN SUPREME 640 SLB

€120 €155 €200

ss + s
fiat

160 pk
270 cm

  636 cmautomaat

ss
fiat

160

ss
fiat

140 pk
260 cm

  599 cm

ADRIA  TWIN PLUS 600 SPB

ss
fiat

140 pk

legende 
huurprijzen 2021

laagSEIZOEN
van 31/08 
tot 01/07

Afhaling (vanaf 15u) en aankomst (vóór 10u) 
dag naar keuze (niet op za, zon, feestdag of brugdag)
Min. 5 dagen in mei, juni, september en schoolvakanties

s = VAST BED  
s = OMBOUWBED

= COMFORT PLUS
= PRESTIGEvanomobil

huur 2021
hoogSEIZOEN
van 12/07 
tot 16/08

(minimum 2 weken) Vertrek op vrijdag of 
maandag 15u en aankomst op vrijdag of 
maandag vóór 10u (naargelang model)

tussenSEIZOEN
van 01/07 tot 12/07
van 16/08 tot 31/08

(minimum 2 weken)
Vertrek op vrijdag of maandag 15u en aankomst op
vrijdag of maandag vóór 10u (naargelang model)


