- Ontdek elk seizoen Wanneer jij wilt,
waar jij wilt,
op jouw tempo!

Wat is CamperGast?

Dit doen wij door:

CamperGast is een camper-verhuurbedrijf dat
“zorgeloos camperplezier mogelijk wil maken voor
zoveel mogelijk mensen”.

• Uitgebreid de tijd te nemen voor een
persoonlijke uitleg van de camper bij vertrek.
• De camper compleet in te richten (zonder
extra kosten).
• Een uitgebreid CamperGast Camper-handboek
mee te geven.
• De mogelijkheid te bieden om extra pakketten
te reserveren zoals een handoeken-, laken- of
hygiëne-pakket.

Daarom bieden wij campers aan voor de
verhuur. Al onze campers zijn:
Compleet ingericht
AllRisk verzekerd, inclusief pechhulp
Volgens fabrieksvoorschriften onderhouden
We gebruiken onze eigen jarenlange
camperervaring om jouw vakantie, midweek of
weekend zo plezierig mogelijk te laten verlopen.

Ontdek elk seizoen,
wanneer jij wilt, waar jij wilt, op jouw tempo!
Beleef een lente-weekend in de Ardennen, een
herfstweek op de wadden, een weekend skiën in
Winterberg of vier oudjaarsavond in Berlijn,
Parijs of Antwerpen. En vergeet de prachtige
zomers aan de Adriatische kust niet!
Wij dagen je uit!

Gegroet,
Gerald Mulder, CamperGast
Mob: 06 222 455 73
info@campergast.nl

Een greep uit onze camper aanbod
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Verhuur jouw camper snel en eenvoudig zonder
inspanning en wordt CamperGastheer!
Met jouw camper zou je zomaar €700/ week kunnen verdienen!
Het is dan ook geen uitzondering dat jouw camper
€8.000,- per jaar opbrengt.
Wat is een CamperGastheer?
Als CamperGastheer help je mee om “zorgeloos camperplezier mogelijk te maken voor zoveel mogelijk
mensen”. Dit doe je door je camper te verhuren aan mensen die wel willen camperen maar de
investering niet kunnen of willen maken. Hier kan jij als eigenaar nog behoorlijke mee verdienen om
bijvoorbeeld in al jouw camperkosten te kunnen voorzien.
Naast het verhuren van onze eigen campers bemiddelen we ook tussen camper-eigenaren en
huurders. Exclusief voor camper-eigenaren die hun camper gestald hebben bij Stalling Breda.
Van de huuropbrengst ontvangt u 65%, de overige 35% en de opbrengst uit de additionele
pakketten komen ten gunste van CamperGast. (voorbeeld wat je kan verdienen: 65% x 12 weken x
€1.050,- / week = €8.190,- per seizoen).
Wil jij meehelpen om camperplezier mogelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen door je camper
te gaan verhuren en daarmee een leuk bedrag verdienen? Of heb je vragen?
Neem dan contact met me op.

Gegroet,
Gerald Mulder, CamperGast
Mob: 06 222 455 73
gerald@campergast.nl

Wat doet CamperGast?

Wat vragen we van jou?

Promoot jouw camper op de
WA + volledige casco verzekering
website en social media
met verhuurdekking
Verzorgt de boeking
Een goede pechhulpverzekering
Verifieert de huurder
Onderhoud van auto- en camperStelt de huurovereenkomst op
gedeelte volgens de richtlijnen
Bereidt jouw camper voor
van de fabrikant
Verzorgd lakenpakket,
Geldige APK
handdoekenpakket en
hygiënepakket indien gewenst
Levert minimaal 1 volle gasfles
Geeft jouw camper uit
Betaald jou het verhuurbedrag uit
op de dag van vertrek
Neemt jouw camper weer in
Zorgt dat de camper gereinigd is
Stalt de camper weer
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