
  

Of het nu in het dagelijkse leven in de stad is, voor een weekendje strand of een tocht in de bergen. 

CROSSCAMP kan zo flexibel worden gebruikt dat ze bijna onbeperkte toepassingsmogelijkheden bieden. 

Ontdek de nieuwe CROSSCAMP en ervaar grenzeloze vrijheid. Zo wendbaar dat hij om elke hoek kan 

komen. Zo wendbaar dat het echt rijplezier uitstraalt tijdens het rijden. Zo compact dat hij in vrijwel elke 

parkeerplaats past. En zelfs met het standaard slaapdak navigeert de CROSSCAMP zelfverzekerd door 

parkeergarages en ondergrondse garages.  

 
Daarnaast is het keukenblok demontabel en kan ook in de buitenlucht gebruikt worden zodat er ook 

lekker buiten gekookt kan worden. De CROSSCAMP heeft vier slaapplekken. De stoelen en banken zijn 

in hoge mate verschuif- en draaibaar.  

 

Vanaf deze zomer bij Bloemberg, 

Crosscamp (www.crosscamp.com). 

Nieuw in Nederland maar al jaren 

bekend in Duitsland (Dethleffs Hymer 

groep). We worden een van de eerste 

dealers in Nederland en gaan deze 

campers verkopen, verhuren en 

onderhouden. Op de site kun je 

impressies zien van de camper en 

hieronder staat meer informatie 

rondom de verhuur: 

 

http://www.crosscamp.com/


 

Weektarieven per seizoen:  

Laag seizoen  november t/m april    € 650,- per week* 

Midden seizoen  mei, juni, september, oktober  € 850,- per week* 

Hoog seizoen  Juli, Augustus    € 950,- per week 

*evt. in het laagseizoen en deel van het middenseizoen is verhuur voor kortere periode dan een week in 

overleg mogelijk 

Hierbij zijn de kosten voor de uitgifte, inname voor de CROSSCAMP met uitvoerige instructie, het 

instructieboekje en video, wassen buitenzijde, technische inspectie voor vertrek, een volle gasfles, 

toiletvloeistof en de administratiekosten inbegrepen. De eigen auto kan gratis bij ons geparkeerd worden.  

Auto moet van binnen en buiten schoon afgeleverd worden. Eventueel kan voor € 75,- de eindschoonmaak 

van binnen en buiten voor u geregeld worden. 

Huurperiode: 

De huurperiode begint op vrijdag om 15:00 uur en eindigt op vrijdag om 10:00, tenzij anders is 

overeengekomen. Heeft de verhuurder geen toestemming verleend, dan is voor elk uur dat de camper later 

wordt ingeleverd, een boete verschuldigd van € 250,-  vermeerderd met € 75,- per aangevangen uur. 

Overige tarieven: 

Het aantal vrije kilometers is 2.000 per week, daarboven berekenen we u € 0,25 per extra gereden kilometer. 

Bij verhuur vanaf 4 weken is het aantal kilometers vrij. 

Naast de CROSSCAMP kunnen ook enkele accessoires mee gehuurd worden . Zie pagina 5 voor het overzicht 

van deze opties. 

Niet inbegrepen bij de huurprijs: 

Naast de zaken die niet zijn benoemd in de voorgaande opsomming is met nadruk niet inbegrepen bij de 

huurprijs:  

• verbruikte brandstof;  

• kosten die direct verband houden met het dagelijks gebruik van een voertuig, onder meer brandstof, olie, 

reparatie van banden, koelvloeistof, ruitensproeiervloeistof, ruitbreuk, leges, parkeergelden, boetes en 

gerechtskosten;  

• alle (voor ons bedrijf) ontstane kosten door criminele activiteiten of verkeersovertredingen van de huurder 

of één van de inzittenden. 

Lijst met inventaris 

We overhandigen u een lijst met de inventaris die standaard bij de camper zit. Optioneel kan er nog een 

fietsendrager, tent, Opberg box en toilet bij gehuurd worden. 

 

 



 

Verzekering en borgsom: 

De camper is WA+ Casco (all risk) verzekerd, inclusief een zekerheidshulppas en een extra schadeverzekering 

inzittende. De huurder dient, indien gewenst, zelf een annuleringsverzekering af te sluiten. Een goed en 

goedkoop alternatief voor een annuleringsverzekering kunt u vinden op de site van de ANWB. 

De borgsom per huurperiode is € 1.000,00 en het eigen risico is € 1.000,00 per gebeurtenis. De waarborgsom 

dient drie dagen voor aanvang van de huurperiode betaald te worden . Deze waarborgsom wordt mits de 

huurder al zijn verplichtingen is nagekomen, binnen 14 dagen nadat de huurder de camper heeft teruggebracht 

teruggestort op de rekening van de huurder, eventueel, onder inhouding van door huurder verschuldigde extra 

kosten (beschadigingen, vermissingen, bekeuringen, diesteltank niet vol bij inleveren etc.). Wanneer de 

borgsom het totaal van bovenstaande niet dekt, zullen de extra kosten aan u worden doorberekend. 

Eventueel kunt u via Allianz ook uw eigen risico afkopen. Kijk voor meer informatie op: 
https://www.allianz-assistance.nl/reisverzekering/eigen-risico-verzekering-autohuur.html 

Bestuurder en rijbewijs 

De bestuurder moet minimaal 24 jaar zijn en al minimaal 3 jaar in het bezit zijn van het gewone rijbewijs B. 

Het rijbewijs moet geldig zijn gedurende de gehele huurperiode. Bij reservering van de camper moet een 

kopie van het rijbewijs en paspoort ingeleverd worden. Buitenlanders dienen in het bezit te zijn van een 

geldig internationaal rijbewijs. 

Betaling 

De helft van de verschuldigde huursom dient binnen 14 dagen na de definitieve reservering te zijn overgemaakt 

op onze bankrekening. Na ondertekening van het contract is de reservering definitief. Uiterlijk 1 week voor het 

afhalen van de camper dient de rest van de verschuldigde huursom en de borgsom door ons te zijn ontvangen. 

Evt. bekeuringen die wij ontvangen en die betrekking hebben op de huurperiode waarin de camper ter 

beschikking van de huurder stond, worden achteraf middels een factuur aan de huurder in rekening gebracht.  

Annulering 

Annulering dient via de e-mail te geschieden. Zoals hierboven al gesteld raden wij de huurder aan om een 

reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. De annuleringskosten bedragen: 

a) bij annulering 15 weken of langer voor aanvang van de huurperiode; 100% retour 

b) Bij annulering 6 weken of langer en korter dan 15 weken voor aanvang van de huurperiode: 50% van 

de aanbetaling 

c) Bij annulering korter dan 6 weken voor aanvang van de huurperiode: 75% van de aanbetaling.  

Het eerder terugbrengen van de camper zal niet leiden tot terugbetaling van de huurprijs of een 

gedeelte hiervan. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.allianz-assistance.nl/reisverzekering/eigen-risico-verzekering-autohuur.html


 

Onderhoud en reparaties 

Kort voor uw vertrek heeft de camper een inspectie- en onderhoudsbeurt gehad. Wij vertrouwen er echter 

op, dat u regelmatig het oliepeil, koelwaterpeil en bandenspanning controleert. Ondanks het feit dat de 

campers goed onderhouden worden, kan er zich altijd een defect voordoen of kan er schade ontstaan. Tot 

100 Euro kunt u zonder overleg zaken laten repareren. Bedragen boven de 100 Euro zullen wij alleen na 

uitdrukkelijke toestemming per mail of whatsapp vergoeden. U dient altijd de originele reparatiefactuur mee 

te nemen (op onze naam, Bloemberg Automotive, gesteld). Deze worden na afloop van de huurperiode aan 

de huurder terug betaald. Bij iedere aanrijding dient de lokale politie te worden ingeschakeld en dient u het 

Europese schadeformulier in te vullen. Tevens dient u ons binnen 48 uur hiervan op de hoogte te stellen. 

De campers worden afgeleverd met een volle brandstoftank, lege afvalwatertank en van binnen en buiten 

schoongemaakt. Aan het eind van de huurperiode dient de camper van binnen schoon te zijn, afvalwatertank 

leeg en met een volle brandstoftank te worden geretourneerd. Is dit niet het geval, dan zal op de 

waarborgsom worden ingehouden. Wanneer schade aan inventaris ontstaat of als er onderdelen ontbreken, 

mag alleen een identiek exemplaar worden gekocht of wordt door Bloemberg Automotive achteraf aan de 

huurder de kosten voor het opnieuw aanschaffen in rekening gebracht. 

Roken en huisdieren 

Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen in de camper of te roken in de camper. Indien er in de 

camper is gerookt of een huisdier heeft gezeten zonder toestemming van de verhuurder, dan wordt een 

bedrag van € 500,- op de borg ingehouden voor de schoonmaakkosten. 

Landen 

Alle landen welke op de groene kaart staan vermeld mogen met de kampeerauto worden bezocht. 

Huisregels 

Wij zijn zelf erg zuinig op onze campers en verwachten dan ook van onze huurders dat zij als een goed 

huisvader met de camper omgaat. 

 



 

  

Voortent incl. opbergtas   €65,- 

Chemisch toilet incl. opbergtas en  €25,- 

chemische vloeistoffen.    
 

Extra te huur 

Fietsendrager 3 fietsen   €50,- 

Fietsendrager uitbreiding (4de fiets) €15,- 

Fietsendrager + bagage box  €75,- 
(Geen fietsen te monteren i.c.m. Box) 

Fietsendrager + box +    €80,- 

uitbreiding (voor 1 fiets)   

Indeling en afmetingen  

Lengte: 4,96 meter 

Breedte: 2,21 meter (incl. buitenspiegel) 

Hoogte 1,99 meter 

Trekgewicht geremd: 1800kg 

Trekgewicht ongeremd: 750kg 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inboedel Auto gedeelte Campergedeelte 
Aansteker Veiligheidsvesten Volle gasfles 

Afwasteil Schadeformulier Elektriciteitskabel(s) met verloopstekker 

Kunststof bekers Parkeerschijf Levellers (oprijblokken) 

Blikopener Ruitenkrabber Luifelslinger 

Borden Groene verzekeringskaart Tuinstoelen 

Broodmes Bandenreparatieset of reservewiel Klaptafel 

Chemisch toiletvloeistof Gevarendriehoek Haringen om luifel vast te zetten 

Vuilniszakken Verbandtrommel 

Fluitketel Lifehammer 

Garde 

Glazen 

Juslepels 

Kaasschaaf 

Koekenpannen 

Koffiefilter 

Kunststof lepels/spatels 

Kurkentrekker/doppenwipper 

Lepels groot 

Lepels klein 

Maatbeker 

Messen 

Onderzetters 

Opscheplepels 

Pannen 

Schaal 

Schaar 

Schilmesje 

Snijplank 

Soepkommen/Schaaltjes 

Thermoskan voor koffie 

Veger en blik 

Vergiet 

Vleesmes 

Vorken 

Waterslang 

Wijnglazen 

_____________________________ 

Voor meer informatie 
Telefoon: 0316-340204 
E-mail: info@toyota-bloemberg.nl 
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