De gezinscamper bij uitstek, ruime alkoof,
veel leefruimte, voldoende slaap- & zitplaatsen

VOOR 6 PERSONEN
alkoof

Huurprijzen 2021
TYPES

A/B/C

D/E

F/G/H/I/J N/O/P K/L/M

lang weekend

€ 450 € 475

€ 475

€ 500 € 600

week
laagseizoen

€ 600 € 650

€ 650

€ 650 € 750

week
tussenseizoen

€ 650 € 700

€ 700

€ 700 € 875

week
hoogseizoen

€ 900 € 925

€ 1025

€ 1050 € 1200

Hoogseizoen : juli, augustus
Tussenseizoen : september, juni en schoolvakanties
Laagseizoen : alle overige periodes, behalve lange weekends
en schoolvakanties
Lang weekend: enkel in laagseizoen. Extra dag op lang weekend : €75

Huur je mobilhome
zonder zorgen

Alle campers zijn uitgerust met TV en DVD.
Satellietschotel met tv-abonnement van
TV Vlaanderen is afzonderlijk te huur:
€125/week of €200/meerweekse huur.
type N/O/P

Voorwaarden
Voorschot te betalen van 35% van de huur,
saldo 1 maand voor vertrek volledig te voldoen.
Inbegrepen :
gas en toiletproducten
Inbegrepen km :
2000 km/week, 1200 km/lang weekend.
Niet inbegrepen :
huurannulatie en reinigingskosten.
Waarborg : €1000
Huur in hoogseizoen van vrijdag, zaterdag of
maandag: vertrek vanaf 16u, terug inleveren
vóór 10u. Vertrekdata moet aansluiten op
een voorgaande huur. Speciale vertrekdata
of aankomstdata zijn in het laagseizoen en
tussenseizoen steeds mogelijk na afspraak.
Al onze voertuigen vereisen een rijbewijs B.
Huisdieren niet toegelaten.

VERHUUR - VERKOOP - HERSTELLINGEN
Regio Zwevegem - Kortrijk

DD Mobilhomes
Vierkeerstraat 112B, 8551 Heestert
0472 18 79 96 - www.ddmobilhomes.be

www.grafoman.be

alkoof
met stapelbed

VERHUUR - VERKOOP - HERSTELLINGEN

Mobilhomes van topmerken
te huur, volledig uitgerust !

Ideaal om met twee de natuur te verkennen !

De perfecte reisgezel met veel leefruimte !

VOOR 2 PERSONEN

VOOR 4 PERSONEN

van & halfintegraal

halfintegraal & integraal

type A/B/C

type D/E

type F/G/H/I/J

type K/L/M

van

halfintegraal
gescheiden bed

halfintegraal
met hefbed

integraal

halfintegraal
centraal bed

halfintegraal
met hefbed

integraal

Bij DD Mobilhomes kan u terecht voor herstellingen,
onderhoud, verkoop en verhuur van mobilhomes. Zin om
on the road te gaan met één van onze campers ? Kies uit
ons gamma recente campers te huur van 2 tot 6 personen.
Voor 2 personen zijn de ingerichte bestelwagens ‘van’
en ‘half integraal’ uiterst geschikt. Iets ruimer voor
4 personen zijn de ‘half integralen met hefbed’, en
voor wie het graag nog wat ruimer heeft, zijn er de
‘luxe integralen’. Toch liever een gezinscamper ?
Dan kiest u voor de ‘alkoof’ tot 6 personen.
Kom vrijblijvend langs om kennis te maken met onze
volledig uitgeruste mobilhomes. Door onze correcte
afspraken, duidelijke prijszetting, tips en advies, een
grondige uitleg en uitgestippelde routes, vertrekt u
zonder zorgen naar uw favoriete bestemming !
Service is geen woord, maar een daad !
Kom het ontdekken bij
DD mobilhomes !

O F F I C I Ë L E D E A L E R VA N

BETER VERZEKERD BIJ...
BETER VERZEKERD BIJ...
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