Huurvoorwaarden Crikey Campers
1 april 2017 – 31 maart 2019
Inclusief in uw huur met standaard verzekering
Risk Taker verzekering met een eigen risico van AUD 6000.00, ongelimiteerde kilometers, extra
bestuurder, One Way Fee, complete voertuiguitrusting, GPS, satelliet telefoon (excl. belkosten) en
schoonmaakkosten
Inclusief in uw huur met aanvullende verzekering
No Worries verzekering zonder eigen risico bij schade aan glas, apparatuur en max. 2 banden,
sleepkosten, ongelimiteerde kilometers, extra bestuurder, One Way Fee, complete voertuiguitrusting,
GPS, satelliet telefoon (excl. belkosten) en schoonmaakkosten.
Exclusief
Brandstof, schoonmaak voertuig, waarborg ter plaatse te betalen voor het voertuig (afhankelijk van
gekozen verzekering max. AUD 6000 per huur), schade aan de onderkant, verbindingskosten
satelliettelefoon, creditcardkosten (1,5%) voor betaling waarborg of administratiekosten (geen
creditcardkosten bij andere ter plaatse betaalde kosten)
Verhuurdepots
Perth

Unit 303, 396 Scarborough Beach Road
Osborne Park WA 6017
Tel (08) 6364 0000
Geopend: Maandag-Vrijdag 09.00-17.00 uur Zaterdag 09.00-12.00 uur
Gesloten op zon- en feestdagen
Broome

6 Pembroke Road
Broome WA 6725
Tel: (08) 6364 0000
Geopend: Maandag-Vrijdag 08.30-16.30 uur Zaterdag-Zondag 08.30-12.00 uur
Gesloten op feestdagen
Darwin

Unit 9, 128 Coonawarra Road
Winnellie NT 0820
Tel: (08) 6364 0000
Geopend: Maandag-Vrijdag 08.00-16.30 uur Zaterdag 08.00-12.00 uur
Gesloten op zon- en feestdagen

Verzekeringen, eigen risico en borg
Risk Taker
AUD 6000.00
Eigen Risico
Per Schadegeval
Zonder dekking aan banden,
voorruit,
accessoires
en
demurrage kosten

No Worries
AUD 0 (NIL)

AUD 6000.00

Incl. 2 x banden en volledige
dekking
aan
voorruit,
accessoires en demurrage
kosten*
AUD 0 (NIL)

Wordt gelijk afgeschreven

Credit card imprint

Borg

*

Er geldt ten alle tijden een eigen risco van maximaal AUD 6000.00 voor schade aan het dak en de
daaruit vloeiende demurrage kosten.

Schade aan onderkant van het chassis, of door water veroorzaakte schade (bv. door ritten op stranden
of door rivierbeddingen), is door geen enkele verzekering gedekt. De verzekeringsdekking vervalt
eveneens bij ritten onder invloed van alcohol of drugs, nalatigheid of inbreuk op de
huurovereenkomst.
U dient Crikey binnen 24 uur op de hoogte te stellen wanneer u schade heeft.
Waarborg
Moet bij ophalen betaald worden (alleen Visa of MasterCard). Het bedrag van het eigen risico volgens
de afgesloten verzekering.
• AUD 6.000: borg wordt van de kaart afgeboekt.
• AUD 0: Crikey Camper neemt alleen een afdruk van de creditcard, een afboeking vindt niet plaats.
Rijbewijs / bestuurders
Een geldige nationale rijbewijs is verplicht. Daarnaast is ook een internationaal rijbewijs verplicht (in
Nederland verkrijgbaar bij de ANWB). Belangrijk: elke bestuurder moet over beide (nationale en
internationale) rijbewijzen beschikken en in het huurcontract vermeld staan. De minimumleeftijd voor
een bestuurder is 25 jaar.
Documenten
Voor de overname van een voertuig moet u over de geldige nationale en internationale rijbewijzen,
een credit card met voldoende limiet (borg!), uw paspoort en de voucher van Pacific Island Travel
beschikken
Credit Card
Crikey accepteert MasterCard en Visa. Over credit card betalingen wordt een toeslag van 2% berekend.
Alle koersverschillen zijn voor de creditcardhouder.
BTW
De Australische BTW (GST) van op dit moment 10% is in de huurprijs inbegrepen. Indien de GST
(wettelijke belasting) in de tussentijd verandert, wordt dat aan de huurder doorberekend.

One way rentals
Het is mogelijk de camper tussen alle depots One Way te huren. Crikey berekent hiervoor geen extra
kosten.
Rijgebieden
4WD Voertuigen en/of off-road safari campers zijn niet toegestaan op:
• Canning Stock Route
• Fraser Island
• Simpson Desert
• Old Telegraph Track op Cape York
• Old Gunbarrel Highway
• Op het strand, voorbij de vloedlijn
• Onofficiële tracks
Afhankelijk van de situatie kan, op korte termijn, een verbod gelden voor andere straten en wegen dan
hierboven vermeld.
Het is niet toegstaan met een on-road caravans te rijden op onverharde wegen Er wordt een
uitzondering gemaakt voor van onverharde paden op campings, waar u stapvoets op mag rijden.
Wegens verhoogd risico voor aanrijding met dieren wordt rijden tussen zonsondergang en
zonsopkomst afgeraden.
Wanneer bovenstaande beperkingen worden overschreden wordt de betaalde borg niet terug gestort
en bent u volledig aansprakelijk voor alle kosten die voortvloeien uit reparaties, sleepkosten en
demurrage.
Alle voertuigen worden door de verhuurder via GPS gevolgd. Als de verhuurder vermoedt dat een
voertuig niet met de gepaste snelheid over bepaalde wegen rijdt en daardoor mogelijk beschadigd
wordt, kan hij het voertuig aan het einde van de huurperiode onderwerpen aan een veiligheids-check.
De kosten van dit nazicht zijn voor de huurder, evenals de eventuele kosten voor herstel en uitval van
het voertuig.
Roadside Assistance
Op de voorruit van de auto vindt u het nummer voor de Roadside Assistance voor 24 uurs pechhulp.
Dieren
U mag geen dieren meenemen in Crikey campers. Geleidehonden zijn toegestaan met voorafgaande
toestemming van Crikey.
Roken
Roken is niet toegestaan in de voertuigen van Crikey. Crikey berekent AUD 500.00 schoonmaakkosten
wanneer er wordt gerookt in het voertuig of camper.

Wijzigingen en drukfouten onder voorbehoud.
Worldwide Travel Group, Amsterdam

