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Kaapstad, Zuid-Afrika Tel: +27 21 936 8600 E-mail: info@saroadtrippers.co.za www.saroadtrippers.co.za

CK: 2011/103918/07

2 X 4 IVECO MOTORHOME ALGEMENE VOORWAARDEN
Kantooruren : Depots : Maandag tot Vrijdag : 08.00 - 16.30 uur (laatste overdracht om 15.00 uur,
laatste terugkeer om 16.00 uur)
Er geldt een nazorgtoeslag van R350,00 per afhaling of retour buiten de normale kantooruren .
Alleen op afspraak.
De openingstijden zijn als volgt : zaterdag, zondag en feestdagen 09.00 - 14.00 uur .
(Late retourzendingen worden per dag in rekening gebracht)
Alle vestigingen zijn gesloten 25 December (Eerste Kerstdag) en de 1 ste Januari .

ALGEMENE VOORWAARDEN
Minimale huurperiode en kosten Minimale huurperiode:
Minimale huurperiode: 4 dagen. Onbeperkt aantal kilometers voor huur van 7 dagen en
langer. (Verhuur korter dan 7 dagen beperkt tot 220 km per dag, extra km's aangerekend aan R4 per
km.)
Huurauto's worden berekend op basis van een kalenderdag , dwz dat de dag van ophalen of
wegbrengen altijd wordt geteld als een volledige dag, ongeacht het tijdstip waarop het wordt
opgehaald of afgezet .
Het voertuig moet worden geretourneerd uiterlijk 04:00 op de laatste dag van het huren van
to voorkomen dat een extra dag huurprijs.
EEN MANIER KOSTEN: A 1 way toeslag zal van toepassing zijn tussen Windhoek, Johannesburg,
Kaapstad en Durban. Andere steden op aanvraag.
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COLLECTIE :
De overdracht van het voertuig duurt ongeveer 2-3 uur, afhankelijk van de gestelde vragen en
feedback van de klant. Dit omvat een grondige uitleg en demonstratie van het voertuig en zijn
uitrusting.
Houd er rekening mee dat het ondertekenen van het voertuigconditierapport een acceptatie is van
de bevredigende staat van het voertuig. De eigenaar moeten worden gemeld binnen 24 uur, moet
th e huurder ervaring eventuele problemen, storingen tekort of schade . Claims tegen dergelijke
ervaringen worden niet in overweging genomen en er wordt geen compensatie of aansprakelijkheid
voor verloren tijd gegeven als problemen alleen worden gemeld bij teruggave van het voertuig.
Verloren huurdagen vanwege een voertuig dat is opgehaald na de overeengekomen startdatum
van de huur worden niet gecrediteerd .
FYSISCH ADRES:
Kaapstad: 9 Cradick Close, Parow Industria.
Johannesburg: 191 Gum Road, Benoni A
Windhoek: Unit 5, Bell Park No 1, B ell Street, Southern Industria.

TERUGKEER :
Houd bij het inleveren van het voertuig een uur vrij om het voertuig en de uitrusting grondig te
controleren . W e vragen dat het voertuig worden geretourneerd met een volle
brandstof tank . Als brandstof bijvullen nodig is, wordt het brandstofbedrag afgetrokken van de door
de huurder opgegeven creditcard plus een toeslag van R25 0,00 .
Voertuigen moeten schoon worden ingeleverd om het inchecken van het voertuig te kunnen
uitvoeren. Voertuigen terug vuile wil b e er een schoonmaakkosten van R 1000. 00. De t oilet
cassette in de kampeerauto worden geledigd en gereinigd, voordat de auto of schoonmaakkosten
van R 1 000.00 in rekening gebracht.
Voertuigen die later worden geretourneerd dan de overeengekomen retourdatum, of buiten de
normale kantooruren ( zonder voorafgaande afspraak), worden de volledige daghuur in rekening
gebracht. Verloren huurdagen doordat het voertuig vóór de overeengekomen retourdatum is
teruggebracht, worden niet gecrediteerd.
LICENTIE Zuid-Afrikaanse onderdanen: Een geldig E , of Zuid -Afrikaanse 08
nationale chauffeurs rijbewijs voor voertuigen van minder dan 3500 kg's .
Alle internationale bezoekers : een licentie van uw land van herkomst en een internationaal rijbewijs
(in het Engels) voor voertuigen van minder dan 3500 kg, is vereist voor buitenlandse bezoekers .
MINIMALE LEEFTIJD: De minimumleeftijd is 21 voor de campers .
eTOLL BELEID
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Voor alle vertrekken die vertrekken en / of terugkeren naar Johannesburg / Gauteng of die
door Gauteng reizen, wordt een extra verplichte heffing van R500,00 in rekening
gebracht om de Gauteng eTOLL wegenbelasting te dekken .
Alle bemande tolhokjes in heel Zuid-Afrika moeten door de klant worden betaald.
LIABIL ITY OPTIONS SA Roadtrippers biedt 2 verzekeringsdekkingsopties , namelijk , Standard
Cover & Maxi- dekking.
Standaard dekking: S tandard borg / verzekering eigen risico.
Maxi-dekking : verlaagd eigen risico / borg.
Deze dekking is GEEN dekking voor persoonlijke aansprakelijkheid, maar dekking voor schade aan
onze voertuigen en / of eigendommen van derden. Details hieronder:
Standaard dekking :
Deze c meer dan draagt een eigen risico / borg van R45 000,00 , die in het geval van een ongeval of
schade aan ons voertuig of van toepassing is 3rd party eigendom. Dit eigen risico van
R45 000,00 wordt op het moment van incasso op de Visa- of MasterCard-creditcard of contant van
de huurder in rekening gebracht . Dit bedrag wordt alleen in mindering gebracht als de huurder het
voertuig in beschadigde staat of voor schade van derden retourneert . Als er geen claims zijn, wordt
dit eigen risico binnen 30 werkdagen na de datum van teruggave terugbetaald door de financiële
instelling van de huurder. Standaard dekking omvat niet de kosten voor het vervangen of repareren
van voorruiten en banden, radiodiefstal en herstelkosten.
Maxi dekking:
De Maxi deksel wordt berekend tegen een dagtarief van R250.00 per uw offerte / verhuur
KOMST nt . Deze dekking vermindert het eigen risico / borg te betalen voor het verzamelen en is van
toepassing op het voertuig en 3rd party materiële schade, maar omvat niet de kosten van
vervanging of reparatie o f voorruiten en banden , radio diefstal en invorderingskosten. Als er geen
claims zijn, wordt dit eigen risico binnen 30 werkdagen na de datum van
teruggave terugbetaald door de financiële instelling van de huurder .

Teken:
Schadebehandelingskosten FEE : Een administratiekosten van R 500,00 wordt geheven op alle
schade / schadeclaims na een ongeval, ongeacht de aansprakelijkheid te dekken optie genomen.

ONGEVALLEN :
De gebruikte definitie van een verkeersongeval met een voertuig waarbij een ander voertuig
betrokken is, of waarbij een voetganger betrokken is.
Ook niet beschouwd als een ongeval wanneer u probeert te voorkomen dat een dier de weg
oversteekt of een lekke band.
Ongevallen met één voertuig zijn NIET inbegrepen in opties voor aansprakelijkheidsverzekering.
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In geval van schade aan het gehuurde voertuig is het volgende van toepassing:
Alle ongevallen moeten binnen 24 uur en bij wet aan de plaatselijke politie binnen 24 uur aan SA
Roadtrippers worden gemeld . Een ongevalsrapportnummer van de politie moet worden verkregen
op het moment van melding van het incident. Dit bewijst dat het ongeval is geregistreerd.
Het niet melden van ongevallen kan alle aansprakelijkheidsdekking ongeldig maken en de huurder
wordt volledig aansprakelijk voor alle kosten.
Wij raden u aan zo veel foto's van het ongeval en ook obt nemen ain de 3rd party detail .
We raden u ook aan om een foto te maken van de rijbewijzen van de betrokken personen.
Een ongevalsrapport dat wordt verstrekt in het VERHUURPAKKET, moet ook worden ingevuld. Deze
documenten en bewijsstukken worden bij de eigenaar ingediend om het incident te verwerken.

Het voertuig: verzekeringsuitzonderingen en voorwaarden:

Teken:

De huurder is verantwoordelijk voor het herstel van het ongeval beschadigde voertuig naar de
orig inal verhuur branche .
Een vervangend voertuig wordt pas verzonden nadat alle schade / herstelkosten aan het eerste
voertuig zijn voldaan.
De eigenaar behoudt zich het recht voor om een vervangend voertuig in te houden; dit geeft
de cliënt geen recht op claims tegen SA Roadtrippers . Als de huurder eist dat een vervangend
voertuig wordt afgeleverd, worden de kosten in rekening gebracht volgens de geldende tarieven
voor eenrichtingsverkeer . Als de huurder niet in staat is om een vervangend voertuig te nemen,
worden er geen terugbetalingen gedaan voor vroegtijdige beëindiging van het contract. Als de
huurder doorgaat met een vervangend voertuig, wordt dit voertuig genoteerd onder het huidige
huurcontract en is de standaarddekking van toepassing. Dit omvat een
nieuwe betaling van R45 000,00 op de niet- minated creditcard. Een verlaagd eigen risico is niet
beschikbaar op een vervangend voertuig. Als het toepasselijke exc s in rekening wordt gebracht en
de eigenaar erin slaagt dat bedrag door de derde terug te betalen, wordt dit bedrag aan de huurder
terugbetaald. Dit proces kan tot drie jaar duren.
Verzekeringseisen & Voorwaarden:
Uitsluitingen van ALL verzekering dekking opties: De huurder is volledig aansprakelijk voor eventuele
schade aan SA roadtrippers Vehi clus of 3rd party accommodatie als:
•

Eventuele voorwaarden van het huurcontract worden overtreden.

•
•

Schade wordt opgelopen terwijl de huurder / bestuurder de verkeerswetten of –
verordeningen schendt .

•

Schade aan het voertuig wordt veroorzaakt door onzorgvuldig, opzettelijk of roekeloos
rijden. Dit omvat duiken onder invloed van alcohol of drugs .

•

Rijden op beperkte of niet-herkende wegen . (Zoals hieronder uiteengezet in dit document
met de titel Road Restrictions)
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•

Rijden op elk moment 's nachts / na zonsondergang.
§

Initieel

•

Geen van onze verzekeringsdekkingsopties dekt de uitrusting die bij het voertuig wordt
geleverd. Elk verlies of beschadiging van de apparatuur inclusief items zoals GPS, koelkasten,
compressoren, tenten, keukengerei, kampeerspullen , slaapuitrusting etc. wordt in rekening
gebracht op uw creditcard.

•

De kosten voor het vervangen of repareren van voorruiten en banden, radiodiefstal en
herstelkosten.

•

Mocht het voertuig worden geretourneerd met e XCESS bandenslijtage zal de klant
aansprakelijk voor th zijn e kosten van een dergelijke vervanging banden , eerlijke slijtage
en scheur rekening zal worden gehouden met t hij definitief besluit van de
band slijtage wordt overdreven is in enige beslissing van de eigenaar . (Vele factoren band
verhogen we ar zoals, maar niet beperkt tot , ongelijke r ocky of washboard onverharde
wegen , onjuiste bandenspanning f of bepaalde wegomstandigheden , wrak minder of
nalatigheid drivin g , hoge temperatuur wegdek , overmatige belasting . ( T hij
klant i is verantwoordelijk voor het verwerken continu de banden om te zorgen dat de
band slijtage is niet overdreven).

•

Rijden over de snelheid Limi ts . ( i . De maximale snelheidslimiet op onverharde
/ onverharde wegen is volgens de wet 80 km / u )
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•

Schade wordt veroorzaakt door ernstige en onverantwoordelijke manoeuvres om de
vaardigheden van de kampeerder te testen .

•

Alle verzekeringsdekking is ongeldig als voertuigen verboden gebieden /
landen binnenrijden en zal leiden tot contractbreuk.

•

Houdt zich niet aan de beperkingen van de voertuighoogte .

•

Eventuele schade die te wijten is aan wateronderdompeling of zoutwaterschade .
o NB : Een voertuig mag niet door water gaan met een diepte van meer dan 30
cm

•

Schade sustaine d door het rijden door bomen, struiken resulterend in krassen en schade
aan de buitenkant van de
o Camperplaatsen zijn uitgesloten van de dekking en de klant is aansprakelijk voor
reparatiekosten daarvan .

•

Verlies / schade aan de apparatuur: GPS, koelkast, compressoren, tentenwaren, kampeeren slaapuitrusting.

•

Schade is ontstaan door onjuist gebruik van de handrem.
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•

De schade is aan de koppeling ( een vergoeding tot 24 uur na inning wordt gegeven, in welke
tijd een defecte koppeling kan worden gemeld. Daarna wordt deze beschouwd als de
verantwoordelijkheid van de huurder). De klant is dan aansprakelijk voor de kosten van de
koppelingsset die R 23 000,00 is inclusief btw en installatiekosten .

•

Roll-overs worden niet gedekt door verzekeringsdekkingsopties . Een kanteling wordt
gedefinieerd als een voertuig dat alle soorten schade oploopt doordat het niet op alle 4
wielen staat.

•

De onjuiste brandstof soort wordt gepompt in de tank en / of FUE l in de watertank een R20
oplopen 000,00 kosten. SA Roadtrippers adviseert dat indien dit zich voordoet; het voertuig
moet onder geen enkele omstandigheid uitgeschakeld blijven. Dit vermindert de
veroorzaakte schade.

§

Initial

•

Overheerschade en schade aan de dakventilatie of airconditioning. Huurders worden eraan
herinnerd dat de campers hoog zijn. Voorzichtigheid is geboden bij het rijden onder takken,
bruggen, door bogen of obstakels boven het hoofd.

•

Schade aan de bestuurderscabine Airconditioner als gevolg van overmatige werking
wanneer het voertuig stilstaat.

•

De huurder is hierbij verantwoordelijk voor eventuele schade of ongevallen waarvan de
eigenaar niet op de hoogte is gesteld
o bij terugkeer van het voertuig. Let op: de toepasselijke kosten worden in rekening
gebracht op de genomineerde creditcard .
o De klant stemt ermee in dat SA Roadtrippers niet verantwoordelijk is voor schade of
diefstal van items van persoonlijke aard.
Reis- en persoonlijke verzekeringen worden sterk aanbevolen.

•

Gebruik van de camper

Teken:

• De huurder erkent dat hij op de hoogte is van het doel waarvoor het voertuig is ontworpen,
evenals van alle veiligheids- en onderhoudsprocedures die door een wettige autoriteit van het
voertuig zijn vereist, en het voertuig alleen voor dat doel zal gebruiken en zal voldoen aan al
dergelijke veiligheids- en onderhoudsprocedures. De huurder is aansprakelijk voor en vrijwaart
de eigenaar voor alle schade of verlies geleden door de leverancier indien het voertuig voor
een ander doel wordt gebruikt of indien de huurder de vereiste veiligheids- en
onderhoudsprocedures niet naleeft.
• De huurder gebruikt de camper op eigen risico. De huurder heeft geen enkele aanspraak van

welke aard dan ook op de leverancier van het voertuig, voor enig geleden verlies of schade
geleden door de huurder als gevolg van welke oorzaak dan ook, inclusief, zonder enige
beperking, het gebruik van de camper en de bepalingen daarvan. De leverancier neemt ook
geen verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit hoge snelheden en lange afstanden
gereden op de wasbordwegen in Namibië , Zuid- Afrika, Botswana enz.

Teken:
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Regels met betrekking tot vervangende voertuigen . ( W Hether gevolg van een ongeval of
voertuig schade )
In het geval van koppelings- of waterschade is het volgende van toepassing: (of elke situatie waarin
de huurovereenkomst is geschonden)
•

De reparatie- en herstel (sleep) kosten van het voertuig zijn de verantwoordelijkheid van de
huurder. De volgende herstel- / vervangingspercentages zijn van toepassing:
Binnen Zuid-Afrika: R 6-00 per kilometer / Buiten Zuid-Afrika: R 12-00 per kilometer .

Van en naar Namibië loopt een extra bedrag van R 9 500,00 op en andere landen buiten ZuidAfrika. Moet een Vrvng cement voertuig nodig zijn, de eigenaar zal repl aas het voertuig binnen een
zo kort tijdsbestek als mogelijk in Zuid -Afrika, een langere periode is te verwachten ou tside de ZuidAfrikaanse grenzen.
•

•

Vervanging van voertuigen wordt alleen beïnvloed door de eigenaar als de voertuigen niet
bestuurbaar zijn of vanwege een veiligheidsprobleem en verder pas als alle reparatieopties
zijn uitgeput. (Inclusief de klant die het voertuig naar het door de eigenaar aangewezen
reparatiecentrum brengt).
Een nieuwe pre-autorisatie voor het standaard eigen risico wordt in mindering gebracht op
de genomineerde Visa- of MasterCard-tegoedbon voor het vervangende voertuig. Op het
vervangende voertuig is geen verlaagd eigen risico toegestaan.

AIRCONDITIONING
De airconditioning in de bestuurderscabine van het voertuig is ontworpen voor gebruik in ZuidAfrikaanse weersomstandigheden. In regio's waar de temperatuur hoger wordt dan 30 graden
Celsius of de luchtvochtigheid hoger is dan 60%, werkt het apparaat mogelijk niet zo effectief. Dit is
normaal en vormt geen reden om een vervangend voertuig aan te vragen. Voorzichtig, het bedienen
van de airconditioning van het voertuig in de bestuurderscabine wanneer het voertuig stilstaat , en
of langdurig stationair draaien, zonder voldoende luchtstroom van de rijsnelheid, kan ernstige
schade aan het airconditioningsysteem van het voertuig veroorzaken, de voertuigairconditioner
moet worden geschakeld uit om dergelijke schade te voorkomen. (Dergelijke schade voor
klantenaccount) .
De airconditioning in de woonkamer van de campers werkt alleen wanneer deze is aangesloten op
een 220V-voeding. Deze voeding is te vinden op de campings. Het voertuig wordt geleverd met een
verlengsnoer, dat wordt aangesloten op de stroomkast van de camping en vervolgens wordt
aangesloten op de camper in het blauwe stopcontact.

OLIE EN TYRES.
Cliënten verantwoordelijk zal zijn voor het vullen up, controle olie, accu, remvloeistof,
water, banden conditie en druk en alle andere zaken die periodieke controles nodig voor de goede
werking van het voertuig bij het indienen up. Het niet naleven van deze regel leidt tot een boete en
komt uitsluitend voor rekening van de klant.

Teken:
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ZAND STRALEN.
Woestijnzandstormen kunnen ernstig zijn en veel schade aan de voertuigen veroorzaken. Rijden in
een zandstorm met slecht zicht en sterke wind is niet aan te raden, we raden aan om een U-bocht te
maken en niet in een of nabij een te gaan. Deze zijn overwegend in de zuidwestelijke delen van
Namibië .
Alle schade en kosten als gevolg van zandstralen komen voor rekening van de huurder.
Houd er rekening mee dat er geen verzekeringsoptie is voor schade veroorzaakt door zandstralen .
STOF INGRES .
Zuid-Afrika is overwegend een droog woestijngebied en de meeste secundaire routes die worden
afgelegd, zijn op onverharde stof- of grindwegen. Het is niet mogelijk om
voertuigen 100% stofdicht te maken en daarom worden restituties of claims voor het binnendringen
van stof van welke aard dan ook niet in overweging genomen.
BETALING .
SA Roadtrippers accepteert op geen enkele manier reischeques of cheques als betaling. Geldige Visa
/ MasterCard creditcards, betaalpassen, EFT of overschrijving en contante betalingen worden
geaccepteerd voor verhuur. De houder van de creditcards moet aanwezig zijn bij het ophalen van
het voertuig om de transactie te kunnen verwerken. SA Roadtrippers zijn niet verantwoordelijk voor
valutaschommelingen die kunnen optreden bij transacties, inclusief het terugbetalen
van deposito's. VOLLEDIGE BETALING voor de huur moet worden ontvangen 14 dagen voorafgaand
aan de datum van inning. (De borg kan worden betaald op de dag van afhaling, maar het kan even
duren voordat deze is verwerkt .
UITRUSTING : SA ROADTRIPPERS VERVAARDIGEN NIET DE APPARATUUR EN EEN CCESSORIES
GESCHIKT MAAR ZULLEN ELK DOEL DOEN OM TE ZORGEN DAT ZE VAN GOEDE KWALITEIT ZIJN.
Alle voertuigen worden geleverd met slaap-, keuken- en apparatuur . Geen van o ur
verzekering dekking opties betrekking hebben op alle van de bij het voertuig geleverde
apparatuur. Elk verlies of beschadiging van de apparatuur inclusief items zoals GPS, koelkasten,
compressoren, tenten enz. Wordt in rekening gebracht op uw creditcard. Als een van uw apparatuur
defect raakt tijdens de huurperiode, zijn SA Road t- rippers niet aansprakelijk voor een vervangend
voertuig. Reparaties kunnen worden gemaakt volgens de cla gebruik van dit document , getiteld
voertuig reparaties.
WEG BEPERKINGEN .
Campers toegestaan worden gereden op goed geasfalteerde weg oppervlakken, en goede
gladde onverharde wegen zodat alleen de campings bereikt, Zuid-Afrika, NAM IBIA, SWAZILAND en
LESOTHO .
De eigenaar heeft speciale toestemming nodig om verder te reizen dan de toegestane landen
en gebieden .
Moet toestemming worden door de eigenaar verleend, zal een disclaimer document nodig zijn
om worden ondertekend door de huurder op coll ectie van zijn voertuig.
Voertuigen kunnen worden meegenomen in bepaalde buurlanden van Zuid-Afrika, maar zijn niet
toegestaan in Angola, Democratische Republiek Congo (DRC), Tanzania, Malawi, Zimbabwe en
Mozambique of Zambia .
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Er geldt een grensoverschrijdende vergoeding van R1000,00 als u buiten Zuid-Afrika reist.
Smalle en steile grind bergpassen met één rijstrook en elke weg in Zuid-Afrika, Botswana, Lesotho,
Swaziland en Namibië die naar de mening van de eigenaar zijn geclassificeerd als gladde grind-, golfof wasbord-grindwegen zijn niet toegestaan. Zand jeep baan rijden is niet toegestaan.
Rijden op 4x4 vrije tijd Tracks waarvoor een entreeprijs of clublidmaatschap vereist is, zijn niet
toegestaan .
Alle verzekeringsdekking is ongeldig als voertuigen de verboden landen en gebieden binnenkomen
en zal leiden tot contractbreuk.
De camper wordt gebruikt voor het rijden op terrein dat meestal niet toegankelijk is met een
normaal voertuig met tweewielaandrijving.
Gevaarlijke en onverantwoorde manoeuvres om de mogelijkheden van de camper tot het uiterste te
testen , zijn onder geen enkele omstandigheid toegestaan en schade door dergelijke activiteiten is
voor rekening van de klant, ongeacht de opties voor verzekeringsdekking .
Alle sleepkosten naar het SA Roadtrippers- depot zijn voor rekening van de klant.
De eigenaar behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken voertuigbewegingen in
bepaalde gebieden te beperken vanwege ongunstige weg- of weersomstandigheden, politieke
situaties of een andere reden.
Er zijn gebieden die beperkt zijn voor reizen in een SA Roadtrippers Motorhome. (Maar niet
beperkt tot )
Zuid-Afrika: zandduinen .
Alle 4x4 routes .
T hij Swartberg Pass (SA), T hij Sani Pass (SA),
Kalahari Gemsbok Park . (ook wel Kgalagadi Transfrontier Park genoemd)
De weg naar de Sentec h-torens in Marakele Park (SA) .
Baviaanskloofpas . (SA)
N pijl en steile enkele rijstrook onverharde bergpassen en elke weg in Zuid-Afrika, Swaziland,
Lesotho, Botswana en Namibië, dat niet in de eigenaar van mening geclassificeerd als glad
gravel , gegolfd of wasbord gravel wegen zijn niet toegestaan, zand jeep spoor rijden is niet
toegestaan .
Smalle sporen, jeepsporen en of wegen met dikke dichte struiken die het voertuig raken .
Rijden door dichte struiken is niet toegestaan. De dichte struik mag de buitenkant van de camper
niet krassen of beschadigen door de zijkanten of buitenkant van het voertuig aan te raken of
te schrapen terwijl de camper in beweging is.
Alle wegen naar Africa Burn in de Tankwa Karoo .
Namibië: geen zandduinen .
T hij Skeleton Coast Park (Namibië).
T hij korte weg van Hobas aan Th e Viewpoint . (Fish River Canyon).
Van Zyl's Pass . (Namibië), Sandwich Harbor . (Namibië).
De hele Kaokoland . (Namibië)
D, G of F gemarkeerde wegen in Namibië.
Smalle sporen, jeepsporen en of wegen met dikke dichte struiken die het voertuig raken .
Rijden door dichte struiken is niet toegestaan. De dichte struik mag de buitenkant van de camper
niet krassen of beschadigen door de zijkanten of buitenkant van het voertuig aan te raken of
te schrapen terwijl de camper in beweging is.
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De leverancier neemt geen verantwoordelijkheid voor ENIGE schade of claims die voortvloeien uit
hoge snelheden en / of lange afstand rijden op de wasbordwegen (vooral C-wegen) in Namibië. Deze
omvatten alle airconditioners , koelkasten , radiatoren, banden en veersystemen.

Teken:
Botswana: geen zandduinen.
The Okavango Delta (Botswana) The Makgadigadi Pans (Botswana),
Smalle sporen, jeepsporen en of wegen met dikke dichte struiken die het voertuig raken .
Rijden door dichte struiken is niet toegestaan. De dichte struik mag de buitenkant van de
camper niet krassen of beschadigen door de zijkanten of buitenkant van het voertuig aan te raken of
te schrapen terwijl de camper in beweging is.
Spelsporen zijn niet geschikt voor onze 4x2 campers en zijn dus niet toegestaan.
De leverancier neemt geen verantwoordelijkheid voor ENIGE schade of claims die voortvloeien uit
hoge snelheden en / of lange afstand rijden op de wasbordwegen (vooral C-wegen) in Namibië. Deze
omvatten alle airconditioners, radiatoren, banden en veersystemen.
Andere landen: geen zandduinen.
Mozambique, heel Malawi, heel Angola, Zambia , Zimbabwe , Tanzania en de Democratische
Republiek Congo (DRC) zijn niet toegestaan.
Vanwege weersomstandigheden heeft de leverancier het recht om wegen of gebieden te
beperken en dat u aansprakelijk bent voor de volledige reparatiekosten als hier ongelukken,
mechanische schade of roll-overs plaatsvinden.
Zorg ervoor dat het vertrek, de aanpak en roll hoeken worden waargenomen als in
de info rmatie handleidingen.
GRENSOVERSCHRIJDENDE DOCUMENTATIE .
Een grensoverschrijdend tarief per voertuig per huur van R1 000,00 is van toepassing voor
grensoverschrijdende documentatie in Lesotho, Namibië en Swaziland en elke andere goedgekeurde
bestemming. De voertuigdocumentatie is ALLEEN voor de bestelvoorwaarden van het voertuig . De
eigenaren zijn niet aansprakelijk voor de regeling of betaling van visa, vergunningen, verzekeringen
van derden of wegenbelasting die van toepassing zijn op de landen van binnenkomst. Deze zijn voor
rekening van de huurder en kunnen voorafgaand aan de reis of aan de grenzen van de betreffende
landen worden geregeld. Alle grensoverschrijdende aanvragen moeten vergezeld gaan van een
duidelijk exemplaar van het paspoort en het rijbewijs van de huurder, dat ten minste zeven dagen
vóór het ophalen van het voertuig moet worden ontvangen .
REPARATIES VOOR VOERTUIGEN .
Het is mogelijk dat tijdens uw huur kleine reparaties nodig zijn vanwege de aard van
het terrein. Reparaties tot R 1 000,00 kunnen worden beïnvloed zonder voorafgaande
toestemming van SA Roadtrippers en dergelijke reparaties kunnen worden terugbetaald na het
indienen van een claim met de originele ontvangsten als bijlage. Bedragen boven
R 1 000,00 vereisen mondelinge / telefonische goedkeuring van SA Roadtrippers on-road
assistentie. ( Cijfers verstrekt in uw huur pack).
Indien een voorrijkosten door een leverancier in rekening worden gebracht om een band te
vervangen, moet goedkeuring worden verkregen van uw afhaalkantoor. (De huurder is
verantwoordelijk voor de onderhoudskosten, reparatie van lekke, lekke of beschadigde banden) .
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Indien toestemming wordt verleend door SA Roadtrippers voor een overnachting in een lodge,
vanwege reparaties, wordt een maximale vergoeding van R800 per nacht per voertuig verleend voor
maximaal één nacht in Zuid-Afrika en twee nachten buiten Zuid- Afrika . Als een vervangend voertuig
vereist is vanwege een mechanische fout en niet door nalatigheid, zal SA Roadtrippers het voertuig
zonder extra kosten voor de huurder binnen de kortst mogelijke tijd vervangen.
De leverancier neemt geen verantwoordelijkheid voor ENIGE schade of claims die voortvloeien uit
hoge snelheden en / of lange afstand rijden op de wasbordwegen (vooral C-wegen) in Namibië. Deze
omvatten alle airconditioners , koelkasten , radiatoren, banden en veersystemen.
Koelkasten, fornuizen, airconditioners en magnetrons worden vóór elke verhuur door de leverancier
en de klant gecontroleerd, daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor mogelijke storingen
van deze units tijdens de huurperiode. SLEUTELS .
SA Roadtrippers moeten worden geïnformeerd over sleutels die zijn verloren of opgesloten in een
voertuig. De vervanging of herstel en koerier van sleutels is voor rekening van de huurder. SA
Roadtrippers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verloren tijd / dagen en / of accommodatie
of andere gemaakte kosten als gevolg van het vervangen of terughalen van sleutels. In geen geval zal
de extra toetsen ter beschikking een voertuig worden uitgegeven bij het ophalen van een voertuig,
worden alle reservesleutels bewaard bij SA roadtrippers kantoren in geval van een noodsituatie zich
voordoet.
BANDEN .
Banden die zijn gerepareerd als gevolg van een lekke band, zijn onderhevig aan vervangingskosten
indien ze door de eigenaar als beschadigd worden beschouwd. (Dit en banden gerepareerd met een
plug worden als beschadigd beschouwd)
De huurder is verantwoordelijk voor alle onderhoudskosten voor banden, inclusief het repareren
van lekke banden , lekke banden, beschadigde en of overmatig versleten banden.
De bestuurder mag de snelheidslimieten voor wegverkeer niet overschrijden van 120 km / u op
geasfalteerde wegen en 80 km / u op onverharde / gesealde of golvende wegen.
SA Roadtrippers beveelt voor uw veiligheid een snelheid aan van niet meer dan 100 km / u op
geasfalteerde wegen en 60 km / u op grind / gesealde of golvende wegen, en max. 40 km / u in
nationale parken.
Banden worden heet en de druk neemt toe bij hogere snelheden. Banden zijn dan gevoelig voor
schade, vooral op oneffen oppervlakken.
Let er bij het vervangen van een band op dat deze van hetzelfde merk, dezelfde maat en dezelfde
ply-rating is als die van de beschadigde band. Gereviseerde of opnieuw betreden banden zijn NIET
acceptabel.
Rijd langzaam, vooral op onverharde en onverharde wegen. Aanbevolen voor maximaal 60 km / u op
grind en 30 km / u op zacht zand. Probeer in de bestaande bandensporen te blijven.
Mocht het voertuig worden geretourneerd met een overmaat bandenslijtage zal de klant
aansprakelijk voor de kosten van een dergelijke vervanging banden, eerlijke slijtage en zal scheur in
aanmerking worden genomen , de uiteindelijke beslissing van de band slijtage wordt overdreven
is in enkele beslissing van de eigenaar . (Veel factoren zullen de bandenslijtage verhogen, zoals, maar
niet beperkt tot , ongelijke rocky of wasbord grindwegen , onjuiste bandenspanning voor de
specifieke wegomstandigheden, minder wrak of onachtzaam rijden , wegdek op hoge temperatuur,
overmatig laden . De klant is verantwoordelijk om de banden continu te beheren om ervoor te
zorgen dat de bandenslijtage niet buitensporig is).

Teken:

Initieel.

IN TE VOEREN MET ELKE HUUR

September 2019 Pagina 12 van 15

*Let op: Dit document is geen pure vertaling. Raadpleeg voor correcte Algemene Voorwaarden de Engelse Algemene Voorwaarden.

BELANGRIJKE BANDENDRUK .
Het is van vitaal belang om de bandenspanning te begrijpen en te beheren op basis van de weg- en
voertuigbelasting.
Slecht bandenspanningsbeheer is een belangrijke oorzaak van ernstige verkeersongevallen op teer
en vooral secundaire grindwegen .
Bandenspanning neemt toe naarmate de band op bedrijfstemperatuur komt . (na ± 10 km)
T Yre druk toeneemt van een koude band (niet aangedreven) luchtbanden die is gedreven, dat wil
zeggen een hete band van 10 tot 15 procent, factoren als wegdek spe ed, lading, warmte, enz effect
banden druk .
Tire manometers bij tankstations kan niet worden vertrouwd omdat ze sterk variëren en zijn over
het algemeen niet Calib correct gewaardeerd, controleer je band pre ssure persoonlijk, vraag dan
om een band manometer van onze motor thuis consultant voor uw reis.
Op gravel : Waar uw snelheden MOET m u ch lagere en nooit meer dan 80 km / h.
D eflate uw banden met 10 of 15%, tot een zachtere rit, een die niet de voorruit van de auto of het
zal schudden geven vullingen uit je tanden. Om een nauwkeurige datum te krijgen, noteer de koude
druk voordat u begint, volg de aanbevolen drukgrafiek in de camper.
Voor lange afstandsteer, verhoging met 10% boven de norm. Verlaag bij goed grind met 10% tot
15% EN verlaag uw snelheid .
Houd grote volgafstanden op zand / zandwegen om overmatig stof te vermijden dat het zicht
belemmert, verseluchtfilters in de cabine belemmert, motorluchtfilters verstopt waardoor mogelijk
het brandstofverbruik toeneemt .
Zorg ervoor dat u rem tijdig voor water drijft in de weg. Deze afwijkingen zijn vaak droog en kunnen
plotseling verschijnen en zijn niet altijd duidelijk zichtbaar. Als u met hoge snelheden er doorheen
rijdt, kunt u uw vering en meer beschadigen.
VOLGEN .
Alle SA Roadtrippers- voertuigen zijn uitgerust met volgapparatuur. Tracking wordt gevolgd op
alle bestemmingen in Zuid-Afrika , zoals toegestaan door SA Roadtrippers. SA Roadtrippers behoudt
zich het recht voor om het huurvoertuig te allen tijde terug te nemen als het illegaal
geparkeerd, wrakloos en onverantwoord rijden wordt aangetroffen of wordt gebruikt om de wet te
overtreden of lijkt te zijn verlaten of als de huurder in strijd is met enige voorwaarden of
condities het ionen van de huurovereenkomst, is een beperkt gebied binnengekomen of heeft de
snelheidslimieten overtreden.
TRAFISCHE INBREUKEN : De huurder is aansprakelijk voor alle boetes en boetes die tijdens de
huurperiode zijn opgelopen, plus administratiekosten van R 250 voor elke inbreuk of boete.
ANNULERING / NO-SHOW SANCTIES .
Annuleringen worden in rekening gebracht volgens het onderstaande. Kosten in verband met het
totale huurbedrag.
30 - 7 dagen voor afhaling: 50 % .

7 - 1 dag voor afhaling: 100% .
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Geen voorstelling of annulering op de dag van afhaling: 100%.
KOSTEN - VERPLICHTE OVEREENKOMST; MATERIAAL; EXTRA; EENVOUDIG & LEVERING /
COLLECTIE .
Verplichte toeslagen zijn van toepassing op alle huurcontracten of zoals van toepassing.
Extra apparatuur moet worden geboekt op het moment van reservering of kan bij het ophalen
worden aangevraagd indien nodig en afhankelijk van beschikbaarheid. Deze verzoeken brengen
huurkosten met zich mee. Details zoals hieronder:
VERPLICHTE ARTIKELEN KOSTEN per verhuur .
eToll.
Voor alle vertrekken die vertrekken en / of terugkeren naar Johannesburg / Gauteng of die door
Gauteng reizen, wordt een extra verplichte toeslag van R500,00 in rekening gebracht om de Gauteng
eTOLL-wegenbelasting te betalen.
Extra bestuurder : een ZAR 300,00 per bestuurder is van toepassing voor de derde bestuurder naar
boven.
Na het uur toeslag: een ZAR 350,00 kosten te betalen per collectie of levering
Schade collectie Handling Fee : ( Te betalen op vordering s als gevolg van schade / ongeval) R 500,00
schade administratiekosten.
Verkeersboete administratiekosten . (Te betalen als een boete wordt geheven) R250.00
Grensdocumentatie . R1 000,00 per verhuur .
EEN MANIER / LEVERING OF COLLECTIE:
Er wordt een vergoeding in rekening gebracht voor elke verhuur waarvoor een enkele reis moet
worden ingeleverd of opgehaald tussen steden . Raadpleeg het schema VOOR EEN MANIER,
LEVERING / INZAMELING. Houd er ook rekening mee dat voertuigen die worden afgeleverd op een
secundaire locatie niet mogen worden overgedragen met een volle brandstoftank.
VERVANGINGEN:
Als om gereserveerde redenen het gereserveerde voertuig niet beschikbaar is, behoudt SA
Roadtrippers zich het recht voor om een vergelijkbaar of superieur voertuig te vervangen zonder
extra kosten voor de huurder. Dit vormt geen contractbreuk en geeft de huurder geen recht op
enige vorm van terugbetaling.
BELASTINGEN & VALUTA FLUCTUATIES:
Alle kosten zijn inclusief 15 % btw in Zuid-Afrika en 15 % btw in Namibië. Alle tarieven zijn genoteerd
in ZAR.
SA roadtrippers is niet verantwoordelijk voor eventuele wisselkoersschommelingen die zich kunnen
voordoen in elk en alle transacties s .
Algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd in overeenstemming met wijzigingen in de
overheidsbelastingen.
REIZEN NAAR ZUID-AFRIKA EN NAMIBIË MET KINDEREN - NIEUWE VISUMVERORDENING .
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Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat u alle VEREISTE DOCUMENTATIE hebt voordat u in het land
aankomt.
Beschikbaar op alle relatieve websites. ZEER BELANGRIJK .
§ http://www.dha.gov.za/files/Brochures/Immigrationleaflet.pdf

ALGEMEEN:
Alle claims of gerechtelijke stappen in verband met de levering van onze diensten aan de klant
worden beheerst door de wetten van Zuid-Afrika . Elke claim of gerechtelijke actie tegen de
leveranciers is waarschijnlijk onderworpen aan de algemene voorwaarden van ons contract met hen.
Locaties in Zuid-Afrika worden in rekening gebracht tegen dagtarieven voor Zuid-Afrikaanse
voertuigen.
Locaties buiten Zuid-Afrika worden in rekening gebracht tegen dagtarieven voor voertuigen in
Namibië.
Hoewel ze dezelfde faciliteiten bevatten, kunnen sommige campers een andere indeling en / of
uitrusting hebben dan de afgebeelde. Alle getoonde metingen en volumes zijn bij benadering. De
verstrekte informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Slepen van onze voertuigen is onder geen enkele omstandigheid toegestaan , alle kosten gemaakt
door slepen of schade als gevolg van slepen zonder onze schriftelijke toestemming komen voor
rekening van de klant, ongeacht de gekozen verzekeringsopties.
De verstrekte informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
APPARATUUR WORDT DOOR DE LEVERANCIER OF FABRIKANT GETEST OM REDEN VOOR FALEN EN
REDENEN VOOR TERUGBETALING VAST TE STELLEN.
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN: Tarieven en voorwaarden en huurvoorwaarden kunnen
aan verandering onderhevig zijn .

Verklaring en verklaring van de huurder
.

Ik verklaar dat ik niet heb gehad speciale of beperkende voorwaarden opgelegd op
mijn chauffeur licentie en of door een motor verzekeraar, noch heb ik had een motor
verzekering beleid geweigerd of ingetrokken of geweigerd worden door een ander
autoverhuurbedrijf. Verder verklaar ik dat ik, voor zover ik weet, geen informatie heb
achtergehouden die de verstrekking van een motorrijtuigenverzekering voor mijzelf zou
beïnvloeden.
Ik erken dat ik aansprakelijk zal zijn volgens deze huurovereenkomst voor alle wegverkeer en
parkeerboetes die zijn opgelopen als de huurder van het voertuig tijdens de huurperiode van het
huurcontract.
Ik heb de voorwaarden van deze overeenkomst gelezen, begrepen en ga hiermee akkoord. Ik
garandeer dat ik bevoegd ben om deze overeenkomst te ondertekenen. Ik machtig SA Road Trippers
onherroepelijk om alle kosten van mijn creditcard die voortvloeien uit deze overeenkomst te
debiteren , inclusief en niet beperkt tot verkeersboetes verkregen tijdens de huurperiode.
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Ik erken dat ik aansprakelijk voor een schadeafhandeling vergoeding van R 500,00 moet enig verlies
of schade optreden op grond van deze huurovereenkomst.
Ik bevestig dat alle kosten onmiddellijk worden betaald, zonder verrekening of inhoudingen en dat
er geen restituties verschuldigd zijn in het geval dat ik het contract voor de einddatum van de huur
annuleer.

Huurder / huurder Volledige
naam
Door ondertekening van deze overeenkomst, ik verklaar dat ik heb gelezen, begrijpen en een gree
aan de bepalingen en voorwaarden van deze huurovereenkomst en hierbij g ive volledige
toestemming om SA roadtrippers naar mijn / onze credit card rekening te debiteren voor alle kosten
die voortvloeien uit deze overeenkomst.

Tweede bestuurder Volledige
naam
Door deze overeenkomst te ondertekenen , verklaar ik dat ik de algemene voorwaarden van deze
huurovereenkomst heb gelezen, begrepen en hiermee akkoord ga en geef hierbij volledige
toestemming aan SA Roadtrippers om mijn / onze creditcardrekening te debiteren voor alle kosten
die voortvloeien uit deze overeenkomst.

Derde bestuurder Volledige
naam
Door deze overeenkomst te ondertekenen, verklaar ik dat ik de algemene voorwaarden van deze
huurovereenkomst heb gelezen, begrepen en hiermee akkoord ga en geef hierbij volledige
toestemming aan SA Roadtrippers om mijn / onze creditcardrekening te debiteren voor alle kosten
die voortvloeien uit deze overeenkomst.
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