
 
 

Informatie Spaceships Nieuw Zeeland 2018/19 

geldig van april 2018 t/m maart 2019 

The Swiss Army Knife of Campers - alles aan boord in een gewone minivan. Spaceships zijn goed uitgeruste 

vans, makkelijk te besturen, zuinig in gebruik en gebaseerd op de betrouwbare Toyota minivan. Te gebruiken 

als eenvoudige camper resp. als auto met de mogelijkheid om erin te slapen.  

Depots 
Auckland, Christchurch 

Openingstijden (onder voorbehoud!): 
Auckland: Maandag t/m zondag: 09:00 - 17:00 van 1 oktober t/m 30 april 
Auckland: Maandag t/m zaterdag: 09:00 - 17:00 van 1 mei t/m 30 september 

Christchurch: Maandag t/m zondag 09:00 - 17:00 van 1 oktober t/m 30 april 
Christchurch: Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 van 1 mei t/m 30 september 

Gesloten: op 25 december en 1 januari (beide depots) 

After hour service 
De voertuigen kunnen buiten deze openingstijden worden opgehaald en ingeleverd indien vooraf aangevraagd 
bij Spaceships. 

Transfers: Gratis transfer van de luchthaven Auckland of Christchurch naar het depot voor huren vanaf 21 
dagen. 

Overname en teruggave 
Wees ruim op tijd bij het depot voor overname en teruggave. 

Het voertuig moet schoon en met volle benzine/diesel tank terug worden gegeven, anders worden kosten in 
rekening gebracht. 

Type voertuig 
Voertuigen kunnen wat betreft merk, model jaargang, motor en technische specificaties iets van elkaar 
verschillen. 

Extra's te huur Spaceships New Zeeland 

Extra uitrusting te huur, moet geboekt worden, bij het reserveren van het voertuig 

• Kampeerstoel NZ$ 15 

• Kampeertafel NZ$ 30 

• Package Deal (1 tafel en 2 stoelen) NZ$ 50 

• Solar douche NZ$ 25 

• Tent NZ$ 80 

• Bed Roll NZ$ 20 (per matje) 

• Package Deal (1 tent & 2 matjes) NZ$ 100 

• Adapter stekker 240V NZ$ 40 

• Bike Rack voor 2 fietsen NZ$ 100 



 
• GPS NZ$ 5/dag of NZ$ 150/huur 

• Draagbare WC NZ$ 50 

• Kinderzitje (8-15kg) NZ$ 50, Booster seat (14-26kg) NZ$ 50 (op aanvraag) 

• Winter Warmer Pack NZ$ 100 (2x kruiken, 1x extra duvet, 1x verwarming, 1x adapter stekker 1x 
thermoskan) 

• Sizzling Summer Pack NZ$ 80 (1x tafel, 2x stoelen, 1x solar douche) 

• Draagbaar toilet NZ$ 50 

Aanbod en prijzen kunnen veranderen! 

Verzekeringen en borg 

Verzekeringen en borg (verhuur van 1 april 2018 t/m 31 maart 2019) 

Spaceships NZ Basisverzekering 
18 + jaar 

All Inclusive verzekering 
18 + jaar 

Kosten per dag inclusief ca. EUR 25 

Minimale kosten n.v.t. n.v.t. 

Maximale kosten n.v.t. ca. 1000 

Eigen risico  
per gebeurtenis 

NZ$ 3000 

banden, ruiten, dak en onderkant zijn niet 
verzekerd 

NZ$ 0 

banden, ruiten, dak en onderkant zijn wel 
verzekerd 

Borg NZ$ 3000 (cc geblokkeerd) Geen borg 

Eigen risico: het eigen risico is afhankelijk van de gekozen verzekeringsoptie. Per schadegeval wordt het bedrag 
van de credit card afgeschreven. De terug storting van de borg is pas na dat Spaceships de kosten van de derde 
partij teruggekregen heeft. Dit kan maanden duren.  

Borg: de hoogte van de borg is afhankelijk van de gekozen verzekeringsoptie en leeftijd van de jongste 
bestuurder. Bij de basisverzekering wordt het bedrag op de credit card geblokkeerd. Als u voor de All Inclusive 
kiest, wordt alleen een afdruk van de credit card gemaakt.  

Verantwoordelijkheden van de huurder 
De huurder is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor:  

• Enige schade aan het voertuig van Spaceships of eigendom van derden als de bepalingen van het 
huurcontract worden geschonden.  

• Schade veroorzaakt door onvoorzichtig, opzettelijk onverantwoord of roekeloos rijgedrag.  

• Schade veroorzaakt onder invloed van alcohol of drugs.  

• Schade veroorzaakt door een omwenteling van het voertuig zonder dat een ander voertuig betrokken 
is.  

• Schade veroorzaakt door het rijden op wegen met beperkingen. 

• Schade aan of verlies van persoonlijke bezittingen.  

• Schade veroorzaakt door het gebruik van onjuist of besmette brandstof.  

• De kosten voor het namaken en/of toegankelijk maken van sleutels die verloren zijn, stuk zijn of in het 
voertuig ingesloten zijn.  

• Gevolgen voor het vervoeren van meer dan het toegestane aantal personen in het voertuig. 

• Schade veroorzaakt door bestuurders, die niet in het overnamecontract geregistreerd zijn en/of 
personen die bij de overname geen geldig/foutieve rijbewijs getoond hebben. 



 
In de prijs inbegrepen 

Inbegrepen in huurprijzen met Standaard verzekeringsdekking 

• Voertuigverzekering met basisverzekering (zie tabel) banden, ruiten, dak en onderkant zijn niet 
verzekerd, ongevallen zonder dat een ander voertuig betrokken is, zijn niet verzekerd 

• Ongelimiteerd aantal kilometer 

• Eenwegtoeslag (indien van toepassing) 

• Extra bestuurder 

• Voertuig uitleg 

• Beddengoed en keukengerei 

• 24 uur pechhulp  

• Landkaart en kampeergids (ter plekke) 

• 15% GST (BTW) 

• Transfer van de luchthaven naar het depot bij huren vanaf 21 dagen 

Inbegrepen in All Inclusive Option 

• All Inclusive verzekering incl. banden, ruiten, dak en onderkant. Ongevallen zonder dat een ander 
voertuig betrokken is, zijn wel verzekerd, maar single vehicle rollovers (omwenteling van het voertuig 
zonder dat een ander voertuig betrokken is, zijn niet verzekerd 

• Ongelimiteerd aantal kilometer 

• Eenwegtoeslag (indien van toepassing) 

• Extra bestuurder 

• Voertuig uitleg 

• Beddengoed en keukengerei 

• 24 uur pechhulp  

• Landkaart en kampeergids (ter plekke) 

• 15% GST (BTW) 

• Transfer van de luchthaven naar het depot bij huren vanaf 21dagen 

Gecombineerde huren  
Meerdere huren (ook met Australië) kunnen worden gecombineerd indien gelijktijdig geboekt om in 
aanmerking voor korting te komen. 

Niet inbegrepen 

Niet inbegrepen in de huurprijzen met Standaard Risico verzekeringsdekking 

• Benzine, diesel 

• Aanvullende verzekeringen, borg eigen risico (zie tabel) 

• Kampeermeubelen en andere extra's  

• Transfers naar het verhuurdepot 

• Belastingen en credit card toeslag (mastercard en visa 2,5%) voor alles wat ter plekke betaald wordt 

Niet inbegrepen in huurprijzen met All Inclusive pakket 

• Benzine, diesel 

• Kampeermeubelen en andere extra's  

• Transfers naar het verhuurdepot 

• Belastingen en credit card toeslag (mastercard en visa 2,5%) voor alles wat ter plekke betaald wordt 



 
 
Wettelijk 

Rijbewijs / bestuurders 
Een geldige nationale rijbewijs (B) is verplicht. Daarnaast is ook een internationale 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 is 18 jaar voor een 
bestuurder.  

Documenten 
Voor de overname van een voertuig moet u over de geldige nationale rijbewijs, internationale rijbewijs en een 
credit card met voldoende limiet (borg!), uw paspoort en de voucher beschikken. Spaceships accepteert 
MasterCard en Visa. Contante betalingen of borg in contant geld wordt niet geaccepteerd. Mastercard en Visa 
hebben een toeslag van 2,5%. Alle koersverschillen zijn voor de creditcardhouder. 

Belastingen 
De Nieuw Zeelandse BTW (GST) van op dit moment 15% is in de huurprijs inbegrepen. 

Boetes 
Alle boetes voor parkeren, snelheidsovertredingen, negeren van tolwegen etc. die Spaceships ontvangt worden 
de huurder doorbelast. Daarbovenop komt een admin. toeslag van N$ 50 per boete. 

Rijgebieden & Eenrichtingstoeslag 

Rijgebieden / Lokale beperkingen 
2WD motorhomes en campers mogen alleen worden gereden op verharde/asfalt wegen of goed onderhouden 
toegangswegen van erkende campings of nationale parken die niet langer zijn dan twee kilometer.  

Eenrichting huren / Minimum huren 
One way huren zijn mogelijk, zonder toeslag. De minimum huur is 10 dagen voor een eenweghuur, tussen 
november en maart is het 14 dagen. 
De minimum huur algemeen is 5 dagen, tussen 1 november en 31 maart is het 10 dagen.  

Belangrijk 

Verzekeringen 
Annuleringskostenverzekering: Als u een gehuurde camper moet annuleren kan dat, ongeacht de reden, tot 
100% van de huurkosten tot gevolg hebben.  

Ziektekostenverzekering: Als u in het vakantieland medische zorg nodig heeft, is de “gewone” 
ziektekostenverzekering vaak niet toereikend.  

Check daarom goed met u verzekeraar, hoe en tot welke bedrag u verzekerd bent. Meestal kan voor de duur 
van de reis een extra verzekering worden afgesloten. 

Boetes 
Er worden, met name in Australië, zeer hoge boetes gevraagd voor snelheidsovertredingen met huurcampers 
en auto’s. Een overtreding van tussen 0-13 km/h heeft een boete van ca. AUD 666 en tussen de 13-20 km/h 
van ca. AUD 1000 plus de administratiekosten van de verhuurder tot gevolg. 

Houdt u zich daarom altijd nauwkeurig aan de snelheidslimiet, er is geen marge.  



 
Tolwegen 
In Australië en Nieuw Zeeland werken de meeste tolwegen elektronisch. Als u gebruik wilt maken van deze 
wegen dient u te beschikken over een pass of een bepaald telefoon nr te bellen. U kunt meestal niet ter plekke 
contant of elektronisch afrekenen. Doorrijden bij een onbemande toll plaza wordt altijd geregistreerd.  

Bij ophalen van de camper kunt u bij de verhuurder informeren, of de betreffende stad tolwegen/bruggen 
heeft en wat de alternatieven zijn.  

Als u niet betaald met een pas of belt, betaald u niet alleen de tol maar ook de administratiekosten van de 
verhuurder. Deze kunnen 75 dollar zijn plus de tol. 5 Dollar tol komt zo op 80 dollar totale kosten. 

 
Aanbod onder voorbehoud van beschikbaarheid. 
Wijzigingen en drukfouten onder voorbehoud. 

Wordwide Travel group , Amsterdam 

 


