
 
 
Aanvullende voorwaarden voor de verhuur 
  

Algemeen 
De huurder van de vouwwagen dient minimaal 21 jaar te zijn en in het bezit van een geldig 
rijbewijs. Wij hebben een kopie van het rijbewijs nodig. 

 

Betaling 

Na afgifte van de reservering, dient de huurder binnen 5 dagen een aanbetaling te doen van 

€ 100,- te voldoen. Hiervoor ontvangt u een factuur van ons. Na betaling is de boeking voor 

beide partijen bindend. Vind geen betaling plaats, dan vervalt de reservering. Het resterende 

bedrag dient 40 dagen voor aanvang van de huurperiode voldaan te worden. Hiervoor 

ontvangt u bij de aanvraag van de reservering ook een factuur van ons. 

Ophalen en brengen 

De vouwwagen kunt u ophalen vanaf 15:00 uur, het terugbrengen van de vouwwagen kan 

tot 11:00 uur. 

Is een kopie van het rijbewijs al in ons bezit? Zo niet, dan zal dit nu ook nog kunnen. 

Bij het te laat inleveren zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen. 
 
Waarborg 
De waarborg per verhuurperiode bedraagt €750,- De waarborg ontvangt u binnen 5 
werkdagen na het schoon en schadevrij inleveren van de vouwwagen van ons retour. 

 

Schoonmaakkosten 

Wij gaan er vanuit dat de vouwwagen netjes en schoon wordt geretourneerd. Mocht het 

nodig zijn om de schoonmaak door ons te laten verrichten, dan brengen wij de kosten in 

mindering van de waarborgsom. Voor de binnenkant rekenen wij € 85,- voor de buitenkant 

rekenen wij € 100,- 

 

Annuleren 

Bij annulering van het huurcontract heeft de huurder annuleringskosten. Deze zijn als volgt 

opgebouwd : 

Tot 60 dagen voor vertrek 40% van de totale huursom 

Vanaf 61 dagen voor vertrek 100% van de huursom 

Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten. 

 

 



 

 

 

Verzekering huurder 

De huurder draagt zorg voor een goede (reis)verzekering, zodat bij calamiteiten het 

gehuurde op tijd wordt ingeleverd bij ons. Bij een schade of calamiteit dient de huurder 

altijd contact op te nemen met Smitveld. 

 

Verzekering verhuurder 

De vouwwagens zijn door ons casco verzekerd, bij schade geldt er een eigen risico van € 

750,- per gebeurtenis. Dit eigen risico wordt van de waarborgsom in mindering gebracht bij 

schade. 

 

Buitenland 

Als u met de vouwwagen naar het buitenland gaat binnen Europa, dan is dat mogelijk. Ritten 

naar oorlog- en risicogebieden zijn verboden. De wetgeving per land is verschillend, het kan 

zijn dat u een groene kaart nodig heeft voor de vouwwagen. Vraag dit na bij uw 

autoverzekeraar. Mocht een groene kaart verplicht zijn in het land waar u heen 

gaat/doorheen gaat rijden, dan willen wij een kopie van de groene kaart ontvangen. 

 

Roken 

Roken in de vouwwagen is niet toegestaan, reinigingskosten die daaruit voortvloeien zijn 

voor de rekening van de huurder. 

 

Huisdieren 

Huisdieren meenemen is mogelijk in overleg en is mogelijk na toestemming van de 

verhuurder. 
  
 


