
HUURTARIEVEN per week   (incl. verzekering, incl. BTW)

Voorzieningen op deze exclusieve campers: *) modelafhankelijk

boordboek   ● verbanddoos  ● brandblusser  ● chemisch toilet 
zonneluifel  ● fietsenrek of trekhaak  ● warmwaterboiler  ● schoonwatertank

vuilwatertank  ● 2-4*) pits kookstel  ● oven/gril*) ● koelkast met vriesvak  ● verwarming
radio-CD speler  ● waterslang  ● koppelstukken  ● 230V kabel met eurostekker

verlengkabel  ● gasflessen  ● beveiliging*) ● kluisje  ● cruise control*) ● EU-navigatie*)

zonnepaneel*) ● LCD-KTV + DVD*) ● LET OP: geen keukeninventaris

VERHUUR VOORWAARDEN
• Heeft u bijzondere wensen, zoals een afwijkende huurperiode? VRAAG HET ONS! 
• de (basis)huurperiode is van vrijdag 15.00 uur tot vrijdag 10.00 uur;
• waarborgsom bedraagt € 1.000 en dient vooraf betaald te worden;
• u rijdt 2.000 kilometer per week vrij; daarboven € 0,25 per kilometer;
• u dient de camper schoon te retourneren; schoonmaakkosten worden doorberekend;
• definitieve boeking vindt plaats wanneer de boeking door de verhuurder schriftelijk

is bevestigd en wanneer de aanbetaling t.h.v. € 500 aan de huurder in rekening is gebracht;
• de campers zijn all-risk verzekerd met een eigen risico voor de huurder; u kunt het eigen risico 

eventueel afdekken. Vraag ons naar de mogelijkheden.
• voor onze complete huurvoorwaarden verwijzen wij naar ons huurcontract.

Openingstijden:  Woensdag t/m zaterdag: 10.00-17.00uur   Andere dagen of tijden op afspraak 

625,- 785,- 899,- 375,-
775,- 935,- 1.049,- 475,-

999,- 1.099,- 1.299,- 499,-

595,- 725,- 925,- 375,-

PERIODE: MEI t/m SEP WEEKEND

Half-integraal:
2-5p.
Superluxe demo

Integraal:
2-4p. 

Alkoof / bovenslaper:
2-6p. 

NOV t/m MRT APR, OKT

Meerprijs voor automaat (incl. nog sterkere motor, ESP & Tractie) € 125,- per week.

Diverse occasions te huur vanaf € 450,- per week ! Vraag naar de voorwaarden.

Verkoop

Occasions

Bemiddeling

Onderhoud

Reparatie

Verhuur

BENICA CAMPERS B.V.

Importeur kwaliteitscampers
officieel dealer van 

BENIMAR  

TEL.: +31 (0)53 4349494

BINNENHAVEN 4a
NL-7547 BH ENSCHEDE 

www.benica.com

info@benica.com

IBAN: NL47RABO0138136521
BIC: RABONL2U

B.T.W. nr.: NL-8171.21766 B 01 

Onze algemene voorwaarden 
zijn van toepassing:

gedeponeerd bij de K.v.K. te 
ENSCHEDE onder nr. 08151874



ROLSTOELGESCHIKTE  CAMPER  HUREN

Voorzieningen op deze exclusieve campers: *) modelafhankelijk

boordboek   ● verbanddoos  ● brandblusser  ● chemisch toilet 
zonneluifel  ● fietsenrek of trekhaak  ● warmwaterboiler  ● schoonwatertank

vuilwatertank  ● 2-4*) pits kookstel  ● oven/gril*) ● koelkast met vriesvak  ● verwarming
radio-CD speler  ● waterslang  ● koppelstukken  ● 220V kabel met eurostekker

verlengkabel  ● gasflessen  ● beveiliging*) ● kluisje  ● cruise control*) ● EU-navigatie*)

SAT-schotel*) ● zonnepaneel*) ● LCD-KTV + DVD ● technische inventaris

EXTRA voorzieningen op rolstoelgeschikte camper:
trekhaak  ● platformlift tot 250kg  ● brede toegangsdeur  ● 4-punts*) fixatiesysteem t.b.v. 
vastzetten rolstoel tijdens rijden  ● airco in de cabine  ● hydraulisch*) stabiliseringsysteem 
binnenruimte geheel aangepast aan rolstoelgebruik (-hoogte)  ● continue 220V voorziening
dubbele papegaaiophanging*) ● WC-opklapbeugel  ● extra beugels  ● LCD-KTV + DVD

VERHUUR VOORWAARDEN

Rolstoelgeschikt:
2-4p. royaal & zeer luxe

NOV t/m MRT APR, OKT MEI t/m SEP
.

999,- 1.199,- 1.399,-
Meerprijs: Automatische transmissie  € 75,- per week

• Heeft u bijzondere wensen, zoals een afwijkende huurperiode? VRAAG HET ONS! 
• de (basis)huurperiode is van vrijdag 15.00 uur tot vrijdag 10.00 uur;
• waarborgsom bedraagt € 1.000 en dient vooraf betaald te worden;
• u rijdt 2.000 kilometer per week vrij; daarboven € 0,25 per kilometer;
• u dient de camper schoon te retourneren; schoonmaakkosten worden doorberekend;
• definitieve boeking vindt plaats wanneer de boeking door de verhuurder schriftelijk

is bevestigd en wanneer de aanbetaling t.h.v. € 500 aan de huurder in rekening is gebracht;
• de campers zijn all-risk verzekerd met een eigen risico voor de huurder; u kunt het eigen risico 

eventueel afdekken. Vraag ons naar de mogelijkheden.
• voor onze complete huurvoorwaarden verwijzen wij naar ons huurcontract.

Verkoop

Occasions

Bemiddeling

Onderhoud

Reparatie

Verhuur

BENICA CAMPERS B.V.

Importeur kwaliteitscampers
officieel dealer van 

BENIMAR  

TEL.: +31 (0)53 4349494

BINNENHAVEN 4a
NL-7547 BH ENSCHEDE 

www.benica.com

info@benica.com

IBAN: NL47RABO0138136521
BIC: RABONL2U

B.T.W. nr.: NL-8171.21766 B 01 

Onze algemene voorwaarden 
zijn van toepassing:

gedeponeerd bij de K.v.K. te 
ENSCHEDE onder nr. 08151874


