


(VER)KEN UW WERELD

U de wereld laten verkennen op comfortabele wijze, dat is al meer dan 50 jaar onze missie.  
Dankzij onze jarenlange ervaring en uitgebreide kennis kunt u rekenen op de beste service en correcte prij-
zen. We zijn officiële verdeler van Hymer, Carado, Eriba en Bürstner, zowel voor verkoop als verhuur.  
Zo kunnen we een breder publiek laten genieten van het comfort en genot van reizen met een camper.  
In onze winkel kunt u bovendien terecht voor alle kampeerbenodigdheden.

We verhuren met aandacht voor kwaliteit, budget en gemak. De tijd van uw leven start hier!

WAT IS VOORZIEN IN DE MOTORHOME

Op de dag van vertrek voorzien wij een volledig geïnstalleerd voertuig. Luifel, fietsrek, camera en radio wor-
den door onze professionele medewerkers voor u op het voertuig geplaatst. U beschikt over een gasfles, volle 
dieseltank en volle watertank. 

Alle praktische zaken, van elektriciteitskabel tot toiletpapier, bevinden zich in het voertuig. Over het koken 
hoeft u zich ook geen zorgen te maken. Borden, tassen, glazen, bestek etc. zijn in perfecte staat aanwezig, 
net als een tafel en stoelen. Verder heeft u ook de mogelijkheid tot het huren van een GPS en/of BBQ.

OVER VERHUUR

Bij het huren van een camper dient u steeds rekening te houden met het type wagen en de periode van uw 
reis. Zo werken we met verschillende prijsperiodes: 

Laagseizoen: tussen herfstvakantie en krokusvakantie

Middenseizoen: vanaf 15 september t.e.m. herfstvakantie & krokusvakantie t.e.m. 15 juni

Hoogseizoen: 15 juni tot 15 september

Onze standaard service fee bedraagt €150. Dit omvat de administratiekost, onderhoudskost van het voer-
tuig en een professionele uitleg op de dag van vertrek. Daarnaast betaalt u een waarborg (afhankelijk van 
de wagen) die geblokkeerd wordt tot drie weken na terugkomst. Dit dient om onvoorziene schade aan het 
voertuig te vergoeden.

Voor elke week huur heeft u recht op 2.000 rijkilometers. Vanaf drie weken huur is het aantal kilometers 
onbeperkt. Al onze voertuigen zijn geschikt voor rijbewijs B.



A132

A461

4 4

€ 100 per dag*

Laagseizoen
€ 135 per dag*

Middenseizoen
€ 170 per dag*

Hoogseizoen

6 6

€ 105 per dag*

Laagseizoen
€ 150 per dag*

Middenseizoen
€ 190 per dag*

Hoogseizoen

* prijzen zijn  inclusief BTW.

Waarborg: € 1.000

Waarborg: € 1.000



HYMERCAR

BMCT

4 4

€ 105 per dag*

Laagseizoen
€ 150 per dag*

Middenseizoen
€ 190 per dag*

Hoogseizoen

2 4

€ 125 per dag*

Laagseizoen
€ 165 per dag*

Middenseizoen
€ 210 per dag*

Hoogseizoen

Waarborg: € 1.000

Waarborg: € 1.000



TRAMP 698 CL

T338

4 4

€ 115 per dag*

Laagseizoen
€ 160 per dag*

Middenseizoen
€ 200 per dag*

Hoogseizoen

4 4

€ 115 per dag*

Laagseizoen
€ 160 per dag*

Middenseizoen
€ 200 per dag*

Hoogseizoen

* prijzen zijn  inclusief BTW.

Waarborg: € 1.000

Waarborg: € 1.000



4 4

€ 130 per dag*

Laagseizoen
€ 210 per dag*

Middenseizoen
€ 260 per dag*

Hoogseizoen

T447

4 4

€ 120 per dag*

Laagseizoen
€ 165 per dag*

Middenseizoen
€ 205 per dag*

Hoogseizoen

Waarborg: € 1.000

I338
Waarborg: € 1.500



I447

4 4

€ 140 per dag*

Laagseizoen
€ 220 per dag*

Middenseizoen
€ 260 per dag*

Hoogseizoen

4 4

€ 165 per dag*

Laagseizoen
€ 230 per dag*

Middenseizoen
€ 285 per dag*

Hoogseizoen

* prijzen zijn  inclusief BTW.

EX678
Waarborg: € 1.500

Waarborg: € 1.500



OFFERTE VERHUUR

HOE RESERVEREN?

Neem gerust contact op voor meer info of om een camper te reserveren. Op basis van het aantal personen 
en de periode van uw reis selecteren we voor u het beste voertuig. Zorgvuldig uitgekozen met de garantie om 
van uw trip een onvergetelijk avontuur te maken. 

Bezoek onze website www.campirama.be/campirent om uw aanvraag in te dienen*  
of bel naar 056 35 62 58. We zijn ook steeds bereikbaar via mail op info@campirama.be. 
 
* Algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing.

TYPE

WAARBORG

PERIODE

BEDRAG

De beste 
en meest voordelige 

motorhomeverzekering

Waarde KW Premie*
 
(incl. btw)

€ 50.000  96 € 665,61
€ 85.000 132 € 974,23

* premie Ba + Volledig omnium 
  + rechtsbĳstand (onder voorwaarden)

* gratis pechverhelping voor motorhome 
  < 3,5 ton (in geval van ongeval en pech)

* premies van toepassing voor eigen gebruik

Alle premies zĳn onder voorbehoud en kunnen zonder 
voorafgaandelĳke mededeling gewĳzigd worden

EMAIL
INFO@RUWELKA.BE

WEBSITE
WWW.RUWELKA.BE

TORHOUTSEBAAN 49 – 8470 GISTEL
TEL. 059 55 90 00  (24u/24u bereikbaar)

WIJ BIEDEN OOK ANNULATIEVERZEKERINGEN AAN VOOR DE HUUR VAN UW MOBILHOME

De specialist in motorhome verzekeringen 


