
Verhuurvoorwaarden: 

 
• Als camping De Klimberg de caravan/chalet voor u verhuurt, wordt € 14,75 euro per nacht in het hoogseizoen en voor 

het laagseizoen € 11,50 per nacht provisie in rekening gebracht.  

Bij verhuur door De Klimberg wordt er een minimale provisie van € 309,75,- per jaar in rekening gebracht. Dit staat 

gelijk aan minimaal drie weken verhuur in het hoogseizoen. 

 

• Geeft u de periode wanneer wij de caravan mogen verhuren zo snel mogelijk door. De verhuur voor het volgende jaar 

start op zaterdag 26 november. In de periodes die u opgeeft moet de caravan/chalet ook gereed zijn voor verhuur. De 

accommodatie verkeerd in een goede en schone staat met een compleet inventaris. Ook om de accommodaties heen 

is alles goed en netjes onderhouden. 

  

• U kunt online eenvoudig de verhuur inzien en een periode voor eigen gebruik reserveren. 

 

• Camping de Klimberg werkt met verschillende types, hier worden de caravans/chalets op basis van comfort, 

onderhoud, leeftijd en ligging ingedeeld. Wanneer u uw accommodatie verhuren wilt dan wordt deze door Camping de 

Klimberg ingedeeld in één van deze types. 

 

• Als u er voor kiest de caravan/chalet zelf te verhuren of deze wordt op een andere wijze bezet dan zijn deze gasten 

overnachtingskosten verschuldigd. Bij aankomst moeten de gasten zich melden op de receptie en wordt er per 

persoon € 4,40 per nacht in rekening gebracht (8/7 – 2/9). Buiten deze periode om is dat € 2,75 per persoon per 

nacht. Wilt u er voor zorgen dat uw huurders/familie of kennissen hiervan op de hoogte zijn? Dit voorkomt 

teleurstellingen. 

 

• U kunt de overnachtingskosten ook afkopen. Wilt u een 2e gezin onbeperkt gebruik laten maken van uw 

caravan/chalet, dan zijn de kosten hiervoor 230,-/275,- per jaar. Wilt u dat meerdere huishoudens onbeperkt gebruik 

kunnen maken van uw caravan/chalet, of wilt u de caravan of chalet zelf door verhuren, dan zijn kosten hiervoor  

500,-/680,- per jaar. U kunt dit aangeven in het digitale formulier. 

 

• Voor schade aan de caravan/chalet of de inboedel daarvan, veroorzaakt door de huurder(s) kunnen wij niet 

aansprakelijk worden gesteld. Regelmatige controle is sterk aan te bevelen. 

 

• De caravan/chalet mag uitsluitend verhuurd worden aan gezinnen/echtparen, eventuele uitzonderingen zijn in overleg 

met de beheerder mogelijk. 

 

• Caravans/ chalets die niet aan de door ons gestelde normen voldoen kunnen niet worden verhuurd (ook niet 

particulier). 

 

• Wanneer de caravan niet in deugdelijk staat verkeert, zijn wij genoodzaakt om de kosten voor herstel en/of 

schoonmaak door te berekenen. 

 

• De huurder moet de caravan/chalet weer schoon achterlaten. U bent als verhuurder verantwoordelijk voor het 

checken/schoonmaken van de caravan/chalet. Wilt u deze controle door Camping De Klimberg laten doen dan kunt u 

dit aangeven in het digitale formulier. Kosten zijn € 22,50 per controle, inclusief een schoonmaakpakketje voor de 

huurder.  Bent u niet in de gelegenheid de caravan/chalet te checken voor de volgende huurders dan zijn wij 

genoodzaakt dit voor u te doen. De kosten hiervoor zullen bij u in rekening gebracht worden.  

 

• De tussentijdse controle is geen grote schoonmaak. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het grote 

onderhoud en uitgebreide schoonmaakwerkzaamheden.  

 

• Voor de eigenaren die de controle zelf doen, wij hebben schoonmaakpakketjes en een informatiekaart beschikbaar 

om voor de huurders in de accommodatie te leggen. Kosten hiervan zijn € 2,00 per pakket. 

 

• Het is niet wenselijk dat de eigenaar op vertrek dag van de huurder voor 10.30 uur aanwezig is bij de caravan/chalet. 

Dit geeft de huurder de rust om alles in te pakken en op te ruimen. Op de dag van aankomst zijn de huurders vanaf 

15.00 uur welkom. 

 

• Bij verhuur dient u privé spullen, die niet tot de standaard inventaris horen, uit uw caravan/chalet te halen. Zodat de 

gasten hiervan geen hinder ondervinden. 
 


