
Verhuur,
verhuur-

bemiddeling 
en verkoop

Uw camper eenvoudig verhuren of verkopen?

✔  Goede huuropbrengst

✔  Gratis adverteren

✔  Transparante werkwijze

✔  Zelf uw opbrengst bepalen

✔  Afhandeling administratie

✔  Hulp bij calamiteiten

✔  Schoonmaak

✔  Vooraf uw geld op uw rekening

✔  Ruime ervaring

✔  Brede klantenkring

Dit bieden we onze camper-eigenaren:

www.dutchbullcampers.nl

Samen staan we sterk. Verhuur ook uw camper in samenwerking met de grootste verhuur-
bemiddelaars van Nederland en profiteer van veel collectieve voordelen.

Dutch Bull Campers helpt u om uw camper op een veilige en betrouwbare manier te verhuren. 
In onze klantenkring hebben we veel enthousiaste camperaars zonder eigen camper. Voor deze 
mensen zijn we voortdurend op zoek naar representatieve campers voor de verhuur.

Indien u uw camper wil verkopen is verhuur een mooie optie om potentiële kopers te interesseren. 
Via verhuur worden veel campers verkocht, omdat de koper de camper eerst kan uitproberen. Uw 
voordeel is dat de camper ook nog wat oplevert gedurende de periode dat deze te koop staat.



Plaza 17 • 4782 SL Moerdijk
Tel. 0168 - 38 38 00
info@dutchbullcampers.nl
www.dutchbullcampers.nl

Wilt u een persoonlijke opbrengstinschatting van uw camper ontvangen?
Vul uw gegevens in op www.dutchbullcampers.nl/verhuurbemiddeling.

* De opbrengst van een camper is afhankelijk van de beschikbaarheid, locatie, indeling en leeftijd. Vraag naar een 
persoonlijke opbrengstinschatting van uw camper.

Verhuur door Dutch Bull Campers vanuit Moerdijk:

•   Verdien tot wel 8.000,- euro* per seizoen met uw eigen camper.

•   Van de huuropbrengst ontvangt u 70%, de overige 30% en de opbrengst uit de boekings- 
kosten komen ten gunste van Dutch Bull Campers.

Wat kan het u opleveren ?

We willen graag dat onze klanten een onbezorgde campervakantie hebben. Daarom vragen 
we u het volgende te regelen:

•  WA + volledig casco verzekering met verhuurdekking
•  Een goede pechhulpverzekering
•   Onderhoud aan het autogedeelte conform de richtlijnen van de fabrikant, wij kunnen u daar 

eventueel bij helpen als u dat wenst.
•  BOVAG of FOCWA campercheck voor het campergedeelte
•  Geldige APK

Wat vragen wij van u?

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op of meld uw camper dan direct aan via 
www.dutchbullcampers.nl/verhuurbemiddeling.

Interesse?


