
Caravanverhuur 

  

 * De indelingen kunnen afwijken van de getoonde afbeeldingen. 

 
In het laagseizoen (vóór 19 juni en na 3 september) krijgt u 25 procent korting op de huurprijs. (Lang weekend 

uitgezonderd) 

 
Het gemak van huren 

U wilt met de caravan op vakantie, maar een caravan kopen is voor u geen optie? Of heeft u geen zin in alle 
zaken die bij het bezit van een caravan komen kijken? Dan is het huren van een caravan de oplossing! Al jaren is 
Kampeer & Outdoor Reiling het vertrouwde adres in Hardenberg en de rest van Overijssel voor het huren van 
een caravan. 

Wij verhuren nieuwe of jong gebruikte caravans. Onze caravans worden verhuurd inclusief voortent. Natuurlijk 
proberen wij zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen. In overleg kan de caravan verhuurd worden 
inclusief een handige zakluifel. Diverse accessoires zijn tegen een meerprijs bij te huren, zoals fietsendragers of 
losse bovenbedjes. 
 
Reserveer tijdig, want vol is vol! 

 
 
Standaarduitrusting 

Onze verhuurcaravans gaan op pad met de volgende standaarduitrusting: 

 Voortent of luifel 

 Opstapje 

 Toiletvloeistof 

 CEE-kabel  

 Disselslot 

 Reservewiel 

 Krik 

 1 volle gasfles en restant vorige huurder 

 Verloopstekker auto 

 Caravanspiegels 

  
Ruime 4-persoons 

caravan 
Ruime 5/6-persoons  
caravan (stapelbed) 

Afbeelding: 

 

 

Indeling:* 2x Dinette, stapelbed Stapelbed 

Max. gewicht: 1300 kg. 1500 kg. 

Aantal Slaapplaatsen: 5 5/6  

Tarief 1 week: €425.-  €440.-  

Tarief 2 weken: €405.- per week €420.- per week 

Tarief vanaf 3 weken: €385.- per week €400.- per week 

Lang weekend: €250.- €250.- 

https://hardenberg.kampeerenoutdoorreiling.nl/home-hardenberg/contact
https://hardenberg.kampeerenoutdoorreiling.nl/home-hardenberg/contact


Huuropties 

Indien gewenst kunt u diverse accessoires tegen meerprijs huren: 

 Fietsendrager op de caravan: éénmalig 35.-  

Halen en brengen 

Huurperiode: 

Minimaal 1 week (vrijdag-vrijdag). In het hoogseizoen minimaal twee weken of aaneengesloten. Informeer naar 
de mogelijkheden.  

Afhaalmoment:  

Vrijdag 15.00 uur, of in overleg op een ander moment. 

Retour brengen: 

Vrijdagochtend vóór 10.00 uur. 

Aanbetaling & Borg 

De aanbetaling is vijftig procent van de overeengekomen huursom. De aanbetaling dient binnen twee weken na 
reservering te geschieden. Uw reservering wordt pas definitief wanneer de aanbetaling door ons is ontvangen.  

De borg voor het huren van een caravan bedraagt €450.- Dit is tevens het eigen risico in geval van schade. Bij 
een schade lager dan €450.- wordt dit met de borg verrekend. U krijgt de borg teruggestort op uw rekening, 
nadat u de caravan op tijd, onbeschadigd en schoon hebt afgeleverd.  

VerzekeringAl onze caravans zijn all-risk verzekerd. U heeft alleen een eigen risico van €450.- in geval van 

schade. U dient zelf zorg te dragen voor het meenemen van de Groene kaart (AF), een geldig rijbewijs. 
Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk voor pechhulpservice.   

  
 
Wilt u reserveren of heeft u verder vragen? Neem dan contact op met Kampeer & Outdoor 
Reiling.  
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