Vrijheid zonder
compromissen

rent easy:
Uw specialist voor
premium campers
Premium uitvoering

Alle voertuigen zijn uitgerust met navigatiesysteem,
fietsendrager en luifel. Vanaf de groep „Active xtra“
zijn onze campers extra uitgerust met een automatisch
satellietsysteem en TV, evenals een achteruitrijcamera.

Nieuwe voertuigen van hoge kwaliteit

We vertrouwen op merken als Hymer, Hymercar, Bürstner,
Carado en Etrusco. Onze vloot is gemiddeld vijf maanden
oud - en uiterlijk na twee jaar wordt elk voertuig vervangen
door een nieuw exemplaar.

De belangrijkste periode van
het jaar – uw vakantie!

Geweldige keuze

Vrijheid en avontuur, heerlijk nieuwe energie opdoen
met vooral veel tijd voor elkaar: Geen mooiere periode
in het jaar dan uw eigen vakantie… Tijd waarin u even
geen compromissen wilt doen.

Of u nu een stedentrip plant voor twee of een grote
gezinsvakantie: Hier vindt u precies de juiste camper!

Professionele verhuurbedrijven

De wereld ligt aan uw voeten met rent easy – uw partner
voor mobiele recreatie. Gewoon vertoeven, daar waar u
het zich het fijnst voelt. Huur mobiele vrijheid, zonder
dat u comfort inlevert.

Opgeleide medewerkers en transparante processen zorgen
voor een aangename start van uw vakantie. rent easy
stations zijn uitsluitend geautoriseerde service- en
contract dealers van de Erwin Hymer Group.

U kunt direct online boeken of contact opnemen met
een rent easy huurstation bij u in de regio. Wij adviseren
en helpen u graag een juiste keuze te maken uit onze 4
groep, die perfect aansluiten bij uw persoonlijke wensen.

Uitgebreide service
De uitgebreide standaarduitrusting kan aangevuld worden
met optionele extra‘s zoals campingtafel / stoelen, beddengoed, servies of een pendeldienst van de luchthaven direct
naar het rent easy station. Bij ons huurt u gegarandeerd
zonder stress!

De borg met een hoogte van 1.250 € moet op de dag
van afhalen met creditcard van de hoofdhuurder
worden voldaan.

Vakantieseizoen 2019
www.rent-easy.nl

Onze verhuurvloot

Vrijheid zonder
compromissen

Groep /
Voertuigklasse

Classic

Extra

First

City

Bijvoorbeeld

Bijvoorbeeld

Bijvoorbeeld

Bijvoorbeeld

Bijvoorbeeld

–

–

Hymercar Sydney

Active

Hymercar Ayers Rock

–

Carado Vlow 601

Hymer Van 374

Family

Bijvoorbeeld

Exclusive

Bijvoorbeeld

Carado T 448

Hymer Exsis-i 588

Bijvoorbeeld

Hymer B-MC T 580

–

Bürstner Lyseo TD 734

Seizoenstijden 2019
Voordeel Seizoenen

Rental Alliance GmbH · Achener Weg 60 · D-88316 Isny
Tel.: +49 7562 91389-290 · Fax. +49 7562 91389-270

Midden Seizoenen

Voordeel Seizoenen

28.04. – 06.07.

07.07. – 02.09.

03.09. – 29.10.

30.10. – 31.12.

7 dagen

7 dagen

14 dagen

7 dagen

7 dagen

* 21.12.19 - 07.01.20 is de minimale huurperiode 14 dagen.

Extra te boeken accessoires

Lange termijn korting

Deze extra’s zijn op veel verhuurstations te boeken.

vanaf 15 dagen - 3%

Borden en bestek voor 4-6 personen

65 €

Beddenset per persoon

49 €

Handdoekset per persoon

20 €

Camping meubelen (1 tafel / 4 stoelen)

60 €

Extra stoel

10 €

Winterbanden

75 €

Zaterdagtoeslag

65 €

Toiletreiniging

180 €

Schoonmaak binnen

149 €

Uurtarief (voor late terugkeer)
overschreden kilometer (per km)
500 kilometer pakket
(250 km per dag inclusief)

Alle verhuurstations zijn te vinden onder
www.rent-easy.nl

Hoog Seizoenen

01.01. – 27.04.
Min. aantal dagen *

Uw rent easy Partner:

Midden Seizoenen

Diesel (per liter)

35 €
0,30 €
110 €
3€

Kinderzitje per persoon

30 €

Zitverhoger per persoon

10 €

Contractwijziging

50 €

vanaf 21 dagen - 5 %

Houdt u rekening met:
Voor het huren van onze campers moet u ten minste 21 jaar
oud zijn En minimaal één jaar in het bezit zijn van een geldig
rijbewijs. Voor het huren van voertuigen boven de 3,5 t dient
u minstens 3 jaar in het bezit te zijn van een C/C1 rijbewijs en
ouder te zijn dan 25 jaar.
Wees erop attent, dat u voordat u vertrekt op de hoogte
bent van het maximaal toelaatbaar gewicht van de door u
gehuurde camper, Laat u hierover informeren bij het rent
easy verhuurstation.

City Classic

image voorbeeld

Bijvoorbeeld Hymercar Sydney*

Prijs per dag

Zitplaatse

4

Voordeel

89 €

Slaapplaatsen

4

Midden

119 €

Motor

2,3 L / 115 PS

Hoog

149 €

Totaalgewicht

3.500 kg

Uitgiftekosten***

175 €

Laadvermogen**

835 kg

* Voorbeeld model: Modellen kunnen in lengte, indeling en uitvoering afwijken
** Toepassen gemeld op het kentekenbewijs gewichten
*** De Uitgiftekosten wordt berekend eenmaal per huur

Lengte/Breedte/Hoogte 496/205/235 cm

City Extra

image voorbeeld

Bijvoorbeeld Hymercar Ayers Rock*

Prijs per dag

Zitplaatse

4

Voordeel

89 €

Slaapplaatsen

2

Midden

119 €

Motor

2,3 L / 115 PS

Hoog

149 €

Totaalgewicht

3.300 kg

Uitgiftekosten***

175 €

Laadvermogen**

575 kg

* Voorbeeld model: Modellen kunnen in lengte, indeling en uitvoering afwijken
** Toepassen gemeld op het kentekenbewijs gewichten
*** De Uitgiftekosten wordt berekend eenmaal per huur

Lengte/Breedte/Hoogte 541/208/260 cm

City First

image voorbeeld

Bijvoorbeeld Carado Vlow 601*

Prijs per dag

Zitplaatse

4

Voordeel

103 €

Slaapplaatsen

4

Midden

148 €

Motor

2,3 L / 130 PS

Hoog

169 €

Totaalgewicht

3.300 kg

Uitgiftekosten***

175 €

Laadvermogen**

635 kg

2x

* Voorbeeld model: Modellen kunnen in lengte, indeling en uitvoering afwijken
** Toepassen gemeld op het kentekenbewijs gewichten
*** De Uitgiftekosten wordt berekend eenmaal per huur

Lengte/Breedte/Hoogte 599/205/265 cm

Active Extra

image voorbeeld

Bijvoorbeeld Hymer Van 374*

Prijs per dag

Zitplaatse

4

Voordeel

99 €

Slaapplaatsen

2

Motor

2,3 L / 130 PS

Midden

140 €

Totaalgewicht

3.500 kg

Hoog

159 €

Laadvermogen**

900 kg

Uitgiftekosten***

175 €

Lengte/Breedte/Hoogte

599/222/277 cm

* Voorbeeld model: Modellen kunnen in lengte, indeling en uitvoering afwijken
** Toepassen gemeld op het kentekenbewijs gewichten
*** De Uitgiftekosten wordt berekend eenmaal per huur

Active First

image voorbeeld

Bijvoorbeeld Hymer Exsis-i 588*

Prijs per dag

Zitplaatse

4

Voordeel

137 €

Slaapplaatsen

4

Motor

2,3 L / 130 PS

Midden

170 €

Totaalgewicht

3.500 kg

Hoog

199 €

Laadvermogen**

660 kg

Uitgiftekosten***

175 €

Lengte/Breedte/Hoogte

699/222/277 cm

* Voorbeeld model: Modellen kunnen in lengte, indeling en uitvoering afwijken
** Toepassen gemeld op het kentekenbewijs gewichten
*** De Uitgiftekosten wordt berekend eenmaal per huur

Family Classic
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Bijvoorbeeld Carado T 448*

Prijs per dag

Zitplaatse

4

Voordeel

115 €

Slaapplaatsen

4

Motor

2,3 L / 130 PS

Midden

152 €

Totaalgewicht

3.500 kg

Hoog

189 €

Laadvermogen**

730 kg

Uitgiftekosten***

175 €

Lengte/Breedte/Hoogte

735/232/290 cm

* Voorbeeld model: Modellen kunnen in lengte, indeling en uitvoering afwijken
** Toepassen gemeld op het kentekenbewijs gewichten
*** De Uitgiftekosten wordt berekend eenmaal per huur

Exclusive Classic

image voorbeeld

Bijvoorbeeld Hymer B-MC T 580*

Prijs per dag

Zitplaatse

4

Voordeel

123 €

Slaapplaatsen

2

Motor

2,2 L / 143 PS

Midden

149 €

Totaalgewicht

3.500 kg

Hoog

179 €

Laadvermogen**

600 kg

Uitgiftekosten***

175 €

Lengte/Breedte/Hoogte

699/229/296 cm

* Voorbeeld model: Modellen kunnen in lengte, indeling en uitvoering afwijken.
** Toepassen gemeld op het kentekenbewijs gewichten
*** De Uitgiftekosten wordt berekend eenmaal per huur

Exclusive Extra

image voorbeeld

Bijvoorbeeld Bürstner Lyseo TD 734*

Prijs per dag

Zitplaatse

4

Voordeel

140 €

Slaapplaatsen

4

Motor

2,3 L / 130 PS

Midden

177 €

Totaalgewicht

3.500 kg

Hoog

197 €

Laadvermogen**

500 kg

Uitgiftekosten***

175 €

Lengte/Breedte/Hoogte

749/230/299 cm

* Voorbeeld model: Modellen kunnen in lengte, indeling en uitvoering afwijken
** Toepassen gemeld op het kentekenbewijs gewichten
*** De Uitgiftekosten wordt berekend eenmaal per huur

