FULLY EQUIPPED 4X4'S
HUUR VANAF KAAPSTAD
KEA
4WD
KEA 4WD SCE
STX
2-Bed
2-Bed
Single
Single Cab 4WD
Cab
Off Road
Roof Top Tent
Camper
2.4
2.4 Petrol
Petrol

PERIODE: 1 NOV 2012 - 15 JUL 2013
7-20 Days
21- 27 Days
28 - 49 Days
PERIODE:16 JULY 13 - 31 OCTOBER 13
7-20 Days
21- 27 Days
28 - 49 Days

KEA 4WD DCE
4-Bed

KEA 4WD SLE
2-Bed

Double Cab 4WD

Single Cab 4WD

KEA 4WD
SLE
4-Bed
Stationswagen
VWD

Roof Top Tent

Off Road Camper

Daktent

2,5 Diesel

4.2 Diesel
Landcruiser*
TOYOTA

NISSAN

NISSAN

NISSAN

4.2 Diesel
Landcruiser*
TOYOTA

All Inclusive
€
NISSAN

All
Inclusive
€
NISSAN

All Inclusive
€
NISSAN

All Inclusive
€
TOYOTA

All Inclusive
€
TOYOTA

94
92
89

108
106
104

112
110
107

154
151
149

176
173
171

126
124
122

138
136
133

143
141
138

194
191
189

223
221
218

CAMPERS

PERIODE: 1 NOV 2012 - 15 JUL 2013
7-20 Days
21- 27 Days
28 - 49 Days
PERIODE:16 JULY 13 - 31 OCTOBER 13
7-20 Days
21- 27 Days
28 - 49 Days

Deze huurprijzen gelden voor voertuigen vanaf Kaapstad.
Inleveren bij een ander KEA kantoor binnen Zuid Afrika:
Inleveren bij een ander KEA kantoor buiten Zuid-Afrika
Inleveren in Maun - Botswana (one way)

KEA2STM

KEA4STM

2-Bed Deluxe
Shower/Toilet
Motorhome
Diesel

4-Bed Deluxe
Shower/Toilet
Motorhome
Diesel

All Inclusive
€

All Inclusive
€

122
119
117

129
127
124

158
156
154

165
163
161

3500 rand
4500 rand
6 500 rand

Cross border license
GPS
Kinderzitje

500 rand
50 rand per dag/max 750
200 rand

Bedragen zijn inclusief All Inclusive Voorwaarden. Zie Voorwaarden.
5% korting indein boeking 120 dagen voor pickup datum wordt bevestigd.

FULLY EQUIPPED 4X4'S
HUUR VANAF JOHANNESBURG

PERIODE: 1 NOV 2012 - 15 JUL 2013
7-20 Days
21- 27 Days
28 - 49 Days
PERIODE:16 JULY 13 - 31 OCTOBER 13
7-20 Days
21- 27 Days
28 - 49 Days

KEA 4WD SCE
2-Bed

KEA 4WD STX
2-Bed

Single Cab 4WD
Roof Top Tent
2.4 Petrol

Single Cab
Off Road
Camper
2.4 Petrol

NISSAN

NISSAN

All Inclusive
€
NISSAN

KEA 4WD
SLE
4-Bed
Stationswagen
Double Cab 4WD Single Cab 4WD
VWD
Off Road
Roof Top Tent
Camper
Daktent
2,5 Diesel
4.2 Diesel
4.2 Diesel
Landcruiser*
Landcruiser*
TOYOTA
TOYOTA
NISSAN
KEA 4WD DCE
4-Bed

KEA 4WD SLE
2-Bed

All Inclusive
€
NISSAN

All Inclusive
€
NISSAN

All Inclusive
€
TOYOTA

All Inclusive
€
TOYOTA

101
98
96

117
115
113

122
119
117

154
151
149

176
173
171

137
134
132

150
147
145

156
154
151

194
191
189

223
221
218

CAMPERS

PERIODE: 1 NOV 2012 - 15 JUL 2013
7-20 Days
21- 27 Days
28 - 49 Days
PERIODE:16 JULY 13 - 31 OCTOBER 13
7-20 Days
21- 27 Days
28 - 49 Days

Deze huurprijzen gelden voor voertuigen vanaf Johannesburg
Inleveren bij een ander KEA kantoor binnen Zuid Afrika:
Inleveren bij een ander KEA kantoor buiten Zuid-Afrika
Inleveren in Maun - Botswana (one way)

KEA2STM

KEA4STM

2-Bed Deluxe
Shower/Toilet
Motorhome
Diesel

4-Bed Deluxe
Shower/Toilet
Motorhome
Diesel

All Inclusive
€

All Inclusive
€

131
128
126

138
136
133

172
169
167

181
179
177

3500 rand
4500 rand
6 500 rand

Cross border license
GPS
Kinderzitje

500 rand
50 rand per dag/max 750
200 rand

Bedragen zijn inclusief All Inclusive Voorwaarden. Zie Voorwaarden.
5% korting indein boeking 120 dagen voor pickup datum wordt bevestigd.

FULLY EQUIPPED 4X4'S
HUUR VANAF WINDHOEK
KEA 4WD SCE
KEA 4WD STX
2-Bed
2-Bed

PERIODE: 1 NOV 2012 - 15 JUL 2013
7-20 Days
21- 27 Days
28 - 49 Days
PERIODE:16 JULY 13 - 31 OCTOBER 13
7-20 Days
21- 27 Days
28 - 49 Days

Single Cab 4WD
Roof Top Tent
2.4 Petrol

Single Cab
Off Road Camper
2.4 Petrol

KEA 4WD DCE
4-Bed
Double Cab
4WD
Roof Top Tent
2,5 Diesel

NISSAN

NISSAN

All Inclusive
€
NISSAN

KEA 4WD SLE
2-Bed

NISSAN

Single Cab 4WD
Off Road Camper
4.2 Diesel
Landcruiser*
TOYOTA

KEA 4WD SLE
4-Bed
Stationswagen
VWD
Daktent
4.2 Diesel
Landcruiser*
TOYOTA

All Inclusive
€
NISSAN

All Inclusive
€
NISSAN

All Inclusive
€
TOYOTA

All Inclusive
€
TOYOTA

106
104
102

123
121
119

127
125
123

162
160
158

187
185
182

145
142
140

158
156
154

163
161
159

205
203
201

237
235
233

CAMPERS

NIET BESCHIKBAAR IN
NAMBIE

KEA2STM

KEA4STM

2-Bed Deluxe
Shower/Toilet
Motorhome
Diesel

4-Bed Deluxe
Shower/Toilet
Motorhome
Diesel

All Inclusive
€

All Inclusive
€

PERIODE: 1 NOV 2012 - 15 JUL 2013
7-20 Days
21- 27 Days
28 - 49 Days
PERIODE:16 JULY 13 - 31 OCTOBER 13
7-20 Days
21- 27 Days
28 - 49 Days

Deze huurprijzen gelden voor voertuigen vanaf Windhoek
Inleveren bij een KEA kantoor buiten Namibie
Inleveren in Maun - Botswana (one way)

4.500 rand
6 500 rand

Cross border license
GPS
Kinderzitje

500 rand
50 rand per dag/max 750
200 rand

Bedragen zijn inclusief All Inclusive Voorwaarden. Zie Voorwaarden.
5% korting indein boeking 120 dagen voor pickup datum wordt bevestigd.

Voorwaarden Kea Campers
-

Geldig tot 31 oktober 2013

-

Standaard inbegrepen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ongelimiteerde kilometers voor alle voertuigen
Standaard basisverzekering met eigen risico van 45 000 rand/N$
Kampeerbenodigdheden
Volle watertank en gasfles(sen)
Landelijke wegenwacht & telefonische hulp
Uitgebreid informatiepakket
Wegenkaartboekje Zuidelijk Afrika
Lijst met campings en caravanovernachtingsplaatsen
Schoonmaak toeslag
Tweede chauffeur
14% VAT (belasting), 15 % in Namibië
Administratiekosten en creditcardkosten
Gratis transfer tussen de ophaalplaats en het vliegveld of hotel in de stad bij het ophalen en inleveren van
uw voertuig

Minimale huurperiode
De minimale huurperiode bedraagt 7 dagen. Verhuur van voertuigen wordt berekend per kalenderdag en niet
per 24 uur. De dag van ophalen telt als een volle kalenderdag. De dag van inleveren geldt als een volle
kalenderdag.

Early Bird – korting
Als u meer dan 120 dagen voor aanvang van de huur een contract met ons sluit, krijgt u 5% korting.

Extra kortingen
Als u voor langere tijd huurt, zijn de volgende kortingen van toepassing:
• Huurperiode van 50 – 74 dagen : 5% korting over de dagprijs geldend bij verhuur 28-49 dagen
• Huurperiode van 75 – 99 dagen: 10% korting over de dagprijs geldend bij verhuur 28-49 dagen
• Huurperiode van 100+ dagen: 15% korting over de dagprijs geldend bij verhuur 28-49 dagen

Locaties (ophalen en inleveren)
Zuid-Afrika:
Namibië:

Johannesburg of Kaapstad
Windhoek

Kantooruren
Maandag t/m vrijdag:
08:00 – 16.30
Weekenden en officiële feestdagen:
08:00 – 16.30
e
Alle kantoren zijn gesloten op 1 kerstdag (25 december)
Voor te laat ingeleverde voertuigen wordt een dag extra huur berekend.

Vervoer van en/of naar verhuurstation
Transfers van en naar de luchthaven zijn inbegrepen.

Ophalen voertuig

Op de dag dat uw huurperiode begint, moet u rekening houden met een tijdsduur van 2 tot 3 uur om de auto
bij ons depot af te halen. Deze tijd kan langer worden als er veel vragen zijn. U krijgt ondermeer een grondige
uitleg over de werking van het voertuig en equipment inclusief een demonstratie.
Let op: als er enige problemen zijn met uw voertuig op het moment dat het voertuig onder uw zorg en
verantwoordelijkheid valt, dient u dit KEA binnen 24 uur te laten weten. KEA is niet aansprakelijk noch
verantwoordelijk voor tijdverlies, verlies vakantiedagen of enige andere kosten als u dit te laat of bij terugkeer
meldt.

Terugbrengen voertuig
Als u het voertuig terug brengt, moet u rekening houden met minimaal een uur inlevertijd. Het hele voertuig
wordt gecheckt, evenals de equipment. Alle voertuigen moeten met een volle tank terugkomen. Het vullen van
de tank op ons depot wordt u in rekening gebracht met de pompprijs verhoogd met 2 rand per liter.
Voertuigen moeten schoon ingeleverd worden, zodat een (zicht) inspectie mogelijk is. Indien u het voertuig
zeer vuil inlevert, brengt KEA u 1000 rand of N$ in rekening. Toiletcassettes en afvalwatertank moeten leeg zijn
en schoongemaakt. In geval deze vuil worden aangetroffen, berekent KEA u 1000 rand of N$.

Afleverkosten op andere locatie (one way fee)
Als de afleverplaats verschilt van de ophaalplaats worden binnen Zuid-Afrika (tussen Johanensburg en Kaapstad
of v.v.)extra kosten voor het afleveren gerekend van R 3.500,00. Als u de grens oversteekt (ophalen in ZuidAfrika en afleveren in Namibië of andersom) geldt een bedrag van R 4.500,00 per voertuig. Het voertuig in
Maun inleveren (of ophalen in Maun en inleveren in Johannesburg) kost 6 500 rand.

Rijbewijs en minimum leeftijd
Voor het huren van een voertuig is een geldig international rijbewijs verplicht.
U dient ook uw Nederlandse rijbewijs mee te nemen. Alleen een nationaal
rijbewijs wordt niet geaccepteerd.
De minimum leeftijd is 21 jaar, de maximum leeftijd 85 jaar. Voor elke
medebestuurder gelden dezelfde voorwaarden als voor de hoofdbestuurder.
Boetes worden u in rekening gebracht met een verhoging van 250 rand (N$)
administratiekosten.

Standaardverzekering – wat houdt dit in?
Bij een standaardverzekering geldt een eigen risico van 45 000 rand of N$ bij
schade aan eigen of andermans voertuig of andermans eigendom. De huurder
is ook volledig aansprakelijk voor schade aan ruitenwissers en banden, zowel
voor reparatie als vervanging indien nodig. Een deposit van hetzelfde bedrag wordt op de creditcard van de
huurder gereserveerd en gechecked bij uw creditcardmaatschappij of bank. Bij het inleveren van de auto en als
er vervolgens geen schade is gesignaleerd en er geen overige kosten zijn door het vuil afleveren van de auto of
andere onkosten, wordt de borg geannuleerd. Pas dan kunt u weer over de ruimte van dit bedrag op uw
creditkaart beschikken.

ALL INCLUSIVE Tarieven – Wat is dit?
Via Gemsbok Reizen huurt u een voertuig op basis van All Inclusive Tarieven. Dit houdt in dat bovenop de
standaarddekking zoals hierboven beschreven, de volgende EXTRA’S inbegrepen zijn:
• Full Cover Insurance (GEEN eigen risico op schade)
• Inbegrepen: vervanging/reparatie van voorruit of banden, herstelkosten van de auto en geen eigen
risico bij radiodiefstal
• Zogenaamde ‘single vehicle accidents’ zijn verzekerd mits aangetoond kan worden dat u zich niet aan
de regels heeft gehouden. In de praktijk ontstaan deze ongevallen vaak doordat er te hard wordt
gereden en daarmee sprake is van roekeloos of geen zorgzaam rijgedrag (punt 3 bij
aansprakelijkheidspunten). De aanspraak op verzekering vervalt in dat geval.
Niet inbegrepen:

•

•

•
•

•
•
•

De afleverkosten van een vervangende auto. U betaalt de transportkosten om een vervangende auto
geleverd te krijgen na een ongeval. Deze kosten vallen niet onder de afkoop van eigen risico. Het doet
in dit geval niet ter zake of het ongeval door de huurder of derdepartij is veroorzaakt. De vervangende
auto wordt geleverd zodra de eventuele kosten van eigen risico zijn voldaan door de huurder.
Reparatie of vervanging van de versnelling of versnellingsbak is in de meeste gevallen te wijten aan
misbruik van de huurder en valt daarmee niet onder de verzekering. De huurder is aansprakelijk voor
deze kosten. KEA behoudt zich het recht voor om tot 3 dagen na het inleveren van de auto
geconstateerde gebreken te melden bij de huurder en de kosten in rekening te brengen.
Er wordt een borg ter hoogte van 2 500 rand op uw creditcard genomen ter dekking van eventuele
schoonmaakkosten en brandstof e.d.
Als u een reis wilt maken door Chobe National Park, Savuti & Moremi in Botswana wordt een borg
ingehouden van 25 000 rand of N$. Dit dekt eventuele waterschade. Waterschade aan het voertuig is
nooit verzekerd en valt altijd en te allen tijde onder misbruik. De huurder is aansprakelijk voor alle
ontstane kosten.
Schade ontstaan door nalatigheid is niet verzekerd
Schade aan onderkant chassis is niet verzekerd
In geval er schade is ontstaan, wordt een schaderapport opgemaakt. Voor de administratieve
afhandeling rekent KEA 500 rand.

Third Party Liability:
Aansprakelijkheidsverzekering voor schadeclaims van derden is inbegrepen.

De huurder is volledig aansprakelijk voor schade aan het voertuig of aan eigendommen
van derden wanneer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

De voorwaarden van het huurcontract overtreden zijn
De schade is ontstaan terwijl de huurder verkeerswetten of ordinanties overtreedt
Schade aan het voertuig is veroorzaakt door onvoorzichtig, koppig, halsstarrig of roekeloos
rijgedrag.
Er sprake is van rijden onder de invloed van alcohol of drugs
Er sprake is van rijden op afgesloten of verboden wegen
Er sprake is van onderdompeling in water of zoutwaterschade
Het voertuig buiten de aangegeven landen gereden wordt zonder toestemming van KEA
Schade aan onderkant chassis
Er misbruik of schade aan de koppeling of aandrijfas plaatsvindt. Schade ontstaat bijna altijd door
misbruik bijvoorbeeld doordat huurder met 4WD aandrijving op asfaltwegen rijdt.

Praktijkvoorbeeld:
Tijdens het regenseizoen spoelen wegen in Namibië en Botswana gemakkelijk onder, vooral in de Caprivi,
Moremi, Savute en Chobe. Als u deze omstandigheden tegenkomt, wordt ten sterkste geadviseerd andere
routes te kiezen. Het water kan zeer snel opkomen en ertoe leiden dat u daadwerkelijk ondergedompeld raakt.
Deze schade is NIET verzekerd. Alle kosten zijn voor uw eigen rekening.
Als u moeilijkheden met de versnellingsbak constateert, dient u direct contact op te nemen met KEA die daarop
maatregelen kan nemen. Doorrijden met een niet goed werkende versnellingsbak leidt tot grote schade. Deze
schade is NIET verzekerd en wordt gezien als ‘negliance’. Alle kosten zijn voor uw eigen rekening zoals dit ook
geldt als u doorrijdt terwijl het oliepeil te laag is.

Ongelukken – wat moet u doen?
Het is wettelijk verplicht om alle ongelukken binnen 24 uur te rapporteren aan Kea
Campers en de locale politie. Het nalaten van het rapporteren van ongelukken zal
resulteren in het vervallen van alle verzekeringsdekkingen en de huurder wordt hierdoor
aansprakelijk voor alle kosten.

•
•
•
•
•
•
•

Wanneer het huurvoertuig in een ongeluk betrokken raakt en niet meer rijvaardig is, kan een
vervangend vervoermiddel bij de dichtstbijzijnde vestiging opgehaald worden.
Wanneer de huurder een vervangend vervoermiddel nodig heeft zijn de kosten voor rekening van de
huurder – zie de regels bij All Inclusie
De huurder is verantwoordelijk voor het terugbrengen van het beschadigde voertuig naar de vestiging
waar het voertuig is opgehaald
Wanneer de huurder niet in staat is om een vervangend vervoermiddel te nemen zal geen restitutie of
vroegere beëindiging van het contract in overweging genomen worden.
Er is geen restitutie en verloren huurdagen worden niet vergoed tijdens de vervangingsperiode van
het voertuig
Wanneer de huurder met een vervangend vervoermiddel verder reist wordt voor dit voertuig een
nieuw contract en verzekering afgesloten
Als vervanging van het voertuig nodig is te wijten aan een fout van KEA wordt in Zuid Afrika het
voertuig binnen 24 uur vervangen. Buiten Zuid Afrika gebeurt dit binnen 48 uur.

Kea behoudt het recht om de bovenstaande voorwaarden toe te passen wanneer men dit van toepassing acht.

Grensoverschrijdende kosten & wegbeperkingen
Campers/motorhomes mogen alleen rijden op gravelwegen en/of geasfalteerde wegen in Zuid Afrika.
4WD campers mogen rijden op gravelwegen, asfaltwegen en erkende 4x4 tracks in Botswana, Mozambique (tot
Vilanculos, niet noorderlijker), Namibie, Zuid Afrika, Zambia (tot Livingstone vanuit Botswana) en Zimbabwe
(tot Harare vanuit Zuid Afrika).
Als u verder wilt rijden, heeft u speciaal en geschreven toestemming nodig van KEA. In geval toestemming is
gegeven, dient de huurder een disclaimer te tekenen bij het ophalen van de auto.
In Tanzania en Malawi is toegang verboden.
Voor het meenemen van het voertuig over de grens is een grensoverschrijdend document nodig. KEA rekent
hiervoor 500 rand.

Reparaties
Reparaties tot R 1000,00 mogen zonder autorisatie uitgevoerd worden en zullen worden gecompenseerd. Voor
bedragen boven R 1000,00 is toestemming van KEA nodig.
Verkeersregels en -overtredingen
Stelt u zich op de hoogte van de verkeersregels van het land.
De huurder is altijd aansprakelijk voor alles boetes voortvloeiend uit verkeersovertredingen (incl.
parkeerboetes). Bij een verkeersboete berekent KEA ZAR 250 aan administratiekosten.

Bijkomende uitrusting en kosten
Kampeeruitrusting, inclusief slaapzakken, kussens, campingtafel en stoelen inbegrepen bij huurprijs van
campers en 4WD met kampeeruitrusting (uitgezonderd types SC,KC,DC en XT die zonder kampeeruitrusting
worden geleverd).
De onderstaande items dienen geboekt te worden op het moment van reservering en worden ter plaatse
betaald bij het ophalen van het voertuig. De huurder betaalt bij het ophalen een volle tank benzine en mag de
auto met een lege tank inleveren.
Parasol
Kinderzitje
GPS
Satelliet- of mobiele telefoon

R / N$ 200,00 per huurperiode
R / N$ 200,00 per huurperiode
R / N$ 50,00 per dag met een maximum van 750 rand per huurperiode .
Op aanvraag

Wisseling van voertuig
In het geval dat, voor redenen buiten onze macht, het geboekte voertuig niet aanwezig is, behouden wij ons
het recht om een vergelijkbaar of superieur voertuig te leveren, zonder extra kosten voor de klant. Dit valt niet
onder contractbreuk en het geeft de huurder geen recht op restitutie.

Belasting
Alle tarieven zijn inclusief 14% VAT (belasting) in Zuid-Afrika en 15% in Namibië. Alle tarieven en voorwaarden
zijn onderhevig aan verandering in overeenstemming met veranderingen in de overheidsbelastingen.

Aansprakelijkheid
Bovenstaande is een uittreksel van de oorspronkelijke voorwaarden van de verhuurmaatschappij en hebben
betrekking op de meest gestelde vragen over deze huurvoorwaarden.
Voorwaarden zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen, spel- en (ver)taalfouten; er kunnen geen
rechten aan worden ontleend.

LET OP:
Alle tarieven en voorwaarden kunnen op elk moment gewijzigd worden. Hoewel alle voertuigen in een
categorie dezelfde faciliteiten hebben, kan de indeling verschillen van de voertuigen zoals weergegeven. Alle
afmetingen en volumes zoals weergegeven zijn globale schattingen. De informatie kan op elk moment
gewijzigd worden.

Praktische informatie
Bagage
Houdt u er rekening mee dat de bagageruimte voor koffers bij campers beperkt is. Er bestaat de mogelijkheid
om, tenzij u de camper in een andere stad achterlaat dan waar u deze ophaalt, uw bagage achter te laten bij
het verhuurstation (geen garantie). Neemt u dus niet te veel grote koffers mee, bij voorkeur gecombineerd met
reistassen om problemen hiermee te voorkomen.
Huurcontract
Bij aanvang van de huur wordt een huurcontract opgemaakt. De voorwaarden
van dit contract zijn altijd bindend. De uitgebreide (verzekerings)voorwaarden
zijn op het verhuurstation beschikbaar. Vraagt u er naar bij het ophalen van de
camper. Alle rechten op verzekeringen vervallen indien de bestuurder heeft
gehandeld in strijd met de in het huurcontract aangegeven voorwaarden zoals
rijden onder invloed, zonder rijbewijs etc.
Verlenging ter plaatse
Indien u ter plaatse besluit de camper langer te huren betaalt u het lokale tarief.
Vorst
In geval van vorst dient u de leidingen waar water in staat leeg te laten lopen. Dit
betekent dat u in dit geval geen gebruik kunt maken van het toilet en de douche
in de camper. Bij schade hierdoor is de huurder aansprakelijk.

Voertuigen 4x4 met campingequipment & daktenten

4WD met daktent
SCE – Nissan Single Cab 4x4
Ideaal voor 2 personen om de fantastische uitzichten en geluiden op en
van de weg te ervaren. Voorzien van een comfortabele daktent. Bij de
standaard versie zijn een koelkast/vriezer, gaskooktoestel en barbecue,
vers water en uitgebreide kampeeruitrusting inbegrepen. De daktent
heeft een grote bagageruimte. Een lange afstand brandstoftank van 140
liter geeft u extra vrijheid om nog verder op ontdekking te gaan.
Het voertuig is uitgevoerd in 2,4 of 2,5 liter benzine of diesel. De auto verbruikt ongeveer 12 liter per
100 km.

STX – TRAX Nissan Single Cab 4x4
Een fantastisch voertuig om in comfort mee buiten de verharde wegen te gaan. De TRAX is een
modern ontworpen 4x4 camper voor 2 volwassenen op de basis van een Nissan Single Cabin 2.4l
benzine of diesel. Met weinig moeite kan het dak verhoogd en de zijkanten uitgeklapt worden om
een ruime leefruimte te creëren met volledige stahoogte en een groot tweepersoons bed. Een 12V
compressor koelkast/vriezer, een gaskooktoestel, warm en koud stromend water en een
buitendouche maken het beeld compleet. Een volledige uitrusting inclusief beddengoed /
slaapzakken wordt bijgeleverd. Benzinetank van 80 liter. Verbruik: 12 liter per 100 km.

DCE – Nissan Double Cab 4x4
Uitgerust met 2 dubbele daktenten en alle kenmerken van de Single en King Cab, is de Double Cabe
versie van deze populaire 4x4 camper uitstekend geschikt voor 4 volwassenen. Of reis met 2 and
maak gebruik van de grote ruimte achter de voorstoelen. De krachtige 2,5 l dieselmotor en de
uitgebreide lange afstand 140 l brandstoftank geven je de vrijheid om nog verder op ontdekking uit
te gaan. Verbruik: 12 liter per 100 km.

SLE & PT – Toyota Landcruiser 4WD
Een Toyota die is uitgerust als kleine camper, geschikt voor
4WD wegen. De sterke 4.2 liter dieselmotor maakt de Toyota
zeer geliefd. Een extra grote tank van 180 liter en verbruik
van 12 liter op 100 km bieden de mogelijkheid om lange
afstanden te overbruggen. Het bed is extra lang (2,1 mtr) en
breed (1,4).
De PT is uitgevoerd voor 2 tot 4 personen (maximaal 3
volwassenen) en heeft een aantal duurzame extra’s zoals
een zonnepaneel, water filtratiesysteem en een
warmwatertoevoer met een handdouche. Twee bedden zijn beschikbaar van elk 2 meter lengte. Het
masterbed is 1,25 m en het kinderbed 1 meter breed.

Voor alle 4WD met daktenten geldt:
• Tent van circa 5,0 (l) x 1,7 tot 2.0 (b) x 1,9 tot 2,8 (h). Vraag naar de specifieke uitvoering van
het door u gewenste voertuig

•
•
•
•
•

•

12 Volt, enkele voertuigen beschikken over 220 Volt
1 of 2 jerrycans (niet bij Toyota)
Vers water tank, ofwel 2 x 20 liter, ofwel 1 x 55 liter. Vraag naar de specifieke uitvoering van
het door u gewenste voertuig
Grootte bed: tussen 1,9 en 2,10 (l) x 1,20 – 1,49 (br). Vraag naar de specifieke uitvoering van
het door u gewenste voertuig
Bruikbaar op de meeste wegen door Namibie, Botswana & Zuid Afrika. Niet toegestaan op
off road wegen, wel op officiële 4WD tracks. Zambia, Zimbabwe en Mozambique beperkt
aantal wegen toegestaan. Vraag naar de specifieke uitvoering van het door u gewenste
voertuig
Lees voorwaarden verzekering.

Campers
2STM – Campervan Deluxe 2 Bedden
Deze topkwaliteit campervan is uitgerust met alles wat 2 personen nodig hebben om een
fantastische reis te hebben. Een volledig uitgeruste keuken met microwave, koelkast/vriezer, douche,
toilet, airconditioning en nog veel meer completeren de lijst van luxe kenmerken. Deze camper
beschikt ondermeer over zonnepanelen, warmwatervoorziening, een douche, magnetron. Een
fantastisch voertuig. Easy living for 2!

4STM – Motorhome Deluxe 4 Bedden
Zelfs na een lange dag de wonderen van Zuidelijk Afrika te hebben verkend vind je een warm welkom
in deze fantastisch uitgeruste 4 Berth motorhome. Een plezier om te rijden met een veelzijdig
interieur. De royale leef- een eetruimte maken het leven in deze motorhome zeer gemakkelijk. Een
volledig uitgeruste keuken met microwave, douche en toilet, airconditioning in de bestuurderscabine
en de leefruimte, radio en cd spelers en nog veel meer laten je de vakantie op de beste manier
ervaren.

