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Buscamper Pössl Roadstar 600L
De Pössl Roadstar 600 L is compact en voorzien van de 
geliefde lengte bedden.  De Roadcruiser is 6 meter lang en 
voorziet in alle comfort en ruimte. Zoals dinette, keuken met 
koelkast en badkamer. De 2 lengtebedden zijn 180 cm. en 
193 cm. lang.

Aantal personen: 2

Hymer T 698 CL Black Line
Deze royale semi-integraal familie camper is voorzien van 
een slaapkamer met een groot Queensbed. Naast het bed 2 
kledingkasten en een aparte douchecabine en een cabine 
met toilet en wastafel. Voorin is er een ruime zithoek en een 2 
persoons hefbed. De Camper is 7,35 lang, 2,30 breed en 
2,90 mtr. hoog. 

Aantal personen: 4

Betenlaan 3, 6645 KR Winssen - Tel: 06 - 22 90 28 87 - info@camperhuren.nu

Hymermobil B 698 de Luxe
Deze luxe-integraal camper is een ware droom camper en 
straalt luxe en ruimte uit. De camper is voorzien van een 
ruime slaapkamer met Queensbed en heeft daarnaast veel 
opbergmogelijkheden. Er is een aparte douchecabine en een 
aparte cabine met toilet en wastafel. Voorin is een 2 persoons 
hefbed. En er is een ruime zithoek vanwaar er prima tv is te 
kijken.
Aantal personen: 4
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Prijzen (al onze prijzen zijn in euro’s, inclusief 21% BTW)
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Buscamper Pössl
Roadstar 600L
(Lengtebedden)

Hoogseizoen:  16 juni t/m 15 september 2023.
Middenseizoen: 7 april t/m 16 juni 2023, 15 t/m 29 september 2023,
   13 t/m 27 oktober 2023.
Laagseizoen:   Alle overige periodes vanaf 1 maart tot 15 december 2023.

Standaard huurperiode loopt vanaf vrijdag 15.00 uur tot een volgende 
vrijdag 10.00 uur. Afwijkende huurperiodes gaan in overleg.

Al onze campers krijgt u schoon en volgetankt mee en wij verwachten deze ook schoon 
en volgetankt retour. 

Verzekering: Incl. WA + Cascoverzekering.
Borgsom: € 1.000 (Buscamper).
Borgsom: € 1.200 (Hymer Black Line - Hymermobil met Queensbed).
Eigen risico: € 1.000 per schadegeval (Eventueel te verzekeren bij Alianz).
Kosten extra kilometers: € 0.30  per km. (boven de 1750 km./week).
Minimum leeftijd: 21 jaar.
Reservering: 50% huursom; restant + borgsom 14 dagen voor vertrek.

Type camper     Aantal Prijs  Prijs  Prijs 
    personen     week (L)         week (M)       week (H)
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€ 750 € 875 € 9752

Hymer T 698 CL
Black Line
(Queensbed)

Hymermobil
B 698- De Luxe
(Queensbed)

€ 950 € 1.075 € 1.175

€ 1.050 € 1.175 € 1.275
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