
 

Zeker op weg pakket 
 Per 

dag(deel) 
Per  
week 

Fiets € 3,00 € 8,00 

e-Bike, solex, beachbike, Cabby, tandem, fiets met aanhanger € 5,00 € 12,00 

e-Mountainbike, e-Chopper en e-Cabby € 10,00 € 30,00 

 
Wanneer u deelneemt aan het “Zeker op weg pakket” gelden onderstaande regels als 
uitzondering op de huurvoorwaarden. 

 
 Pechhulp 

Pech onderweg? Binnen twee uur verhelpen wij het probleem. Wij zorgen voor reparatie, 
vervangend vervoer ter plaatse of halen u op wanneer er geen vervangend vervoer 
voorhanden is.  

 Schade door diefstal  
Schade na diefstal? Deze en de gevolgschade zijn gedekt in het “Zeker op weg pakket”.  

 Schade aan uw voertuig 
Schade aan uw voertuig? Die is gedekt. 

 Annuleren 
U heeft een fiets of solex gereserveerd, maar wilt de huur annuleren? U kunt kosteloos 
omboeken naar een andere periode.  

Voorwaarden 
 

Pechhulp 
Tijdens openingstijden van de receptie en binnen een straal van 25 kilometer vanaf de 
camping (aan deze zijde van de Westerschelde) zorgen wij bij pech voor vervangend vervoer 
ter plaatse of halen u op wanneer er geen vervangend vervoer voorhanden is.  
 
Diefstal of Total Loss 
U krijgt gedurende de looptijd van het “Zeker op weg pakket” een andere (elektrische) 
fiets/solex geleverd of er wordt een passend alternatief aangeboden.  
 
Wij vergoeden geen schade bij diefstal als uw voertuig niet op slot stond of wanneer u de 
sleutels niet kunt overleggen. Wanneer het voertuig is voorzien is van een extra slot, dan bent 
u te allen tijde verplicht om ook deze te gebruiken.  
 
Niet gedekt  
De schade die u met uw voertuig aan anderen veroorzaakt is niet gedekt. Hiervoor heeft u de 
aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) nodig.  
 
Annuleren 
Wilt u uw reservering annuleren? Dan geldt de volgende regeling:  
- 50 % terugbetaling of kosteloos omboeken naar een andere periode (annuleren enkel 

mogelijk tot het moment dat de huurperiode ingaat).  

Eigen risico 
 

Eigen risico bij diefstal of beschadiging:  
€ 25,-- voor een fiets  
€ 50,-- voor een e-bike, solex, beachbike, cabby, tandem, fiets met aanhanger  
€ 100,-- voor e-mountainbike, e-chopper en e-cabby 

 
* Het “Zeker op weg pakket” is van toepassing bij de huur van alle fietsen, e-choppers en  
de e-solexen, en niet van toepassing bij de huur van bolderwagens. 
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