
 DISCLAIMER 

AANSPRAKELIJKHEID 

Totally Campers zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de website, 
haar offertes en boekingsbevestigingen, maar kan geen garanties geven voor nauwkeurige 
volledigheid daar verhuurbedrijven details kunnen en mogen veranderen zonder daar 
melding van te doen aan agentschappen. Totally Campers is derhalve niet aansprakelijk 
voor (vermeende) directe, indirecte en/of andere schade, voortvloeiend uit het bezoeken 
van (of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze website of die het gevolg mocht 
zijn van de juistheid en/of volledigheid van de op de website, offertes en/of 
boekingsbevestigingen beschikbare informatie.   

De boekingsbevestiging is een bevestiging van reservering en bewijs van aanbetaling en 
geen uiteindelijk huurcontract.  Er staat een link op vermeld naar de meest recente 
huurvoorwaarden van het gehuurde voertuig, welke geldend zijn en welke door de klant 
ondertekend dienen te worden bij afhalen van het voertuig.   Het uiteindelijke huurcontract 
dat de verhuurder bij afhalen van het voertuig tekent is het rechtsgeldig document 
waarmee de huurder de overeenkomst met de eigenaar van het voertuig (het 
verhuurbedrijf) aangaat.  Totally Campers heeft hier van rechtswege verder geen invloed 
op en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele discrepanties tussen details 
op haar documenten en die in de huurvoorwaarden/huurcontract.  Desalniettemin doet 
Totally Campers al het mogelijke om de op haar documenten vermelde details up-to-date 
te houden met de aangeleverde informatie van de verhuurbedrijven.  
 
Totally Campers krijgt alle informatie en afbeeldingen aangeleverd door de leveranciers 
van de voertuigen. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijkheid voor verschillen 
tussen de afbeeldingen op onze website en het daadwerkelijke voertuig dat voor u is 
gereserveerd, hetgeen tevens geldt voor de in documenten verstrekte informatie. 
 
Totally Campers kan nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor mankementen aan 
een camper, auto of motor, welke worden geconstateerd bij het afhalen van het voertuig 
of tijdens de reis. Meestal zijn deze mankementen ter plaatse goed op te lossen in/na 
overleg met de depotmanger. Zie ook de uitleg in de voorwaarden op onze website. 

PRIVACY STATEMENT 

Totally Campers vindt het van essentieel belang dat uw persoonlijke gegevens met de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Bij een bezoek aan onze website 
worden er geen persoonlijke gegevens van u opgeslagen, de enige gegevens die wij van u 
bewaren is uw naam en e-mailadres zoals vermeld op een aanvraagformulier. Na een jaar 
worden deze gegevens verwijderd uit ons adressenbestand.  Wij vragen nooit om 
creditcard gegevens.  Alleen uw aanbetaling gebeurt direkt aan ons op onze Nederlandse 
ING rekening of op onze Australische Westpac bankrekening.  Het restbedrag voldoet u ter 
plaatse bij het afhalen.  Indien gewenst kunt u het restbedrag vooraf aan het 
verhuurbedrijf overmaken.  Wij staan buiten deze betaling en voorzien u alleen van de 
bankgegevens van het desbetreffende verhuurbedrijf.   Indien gewenst kan de aanbetaling 
ook per creditcard plaatsvinden.  Dit gaat op eenvoudige wijze via de secure website van 
PayPal en wij staan hier verder buiten. 

WIJZIGINGEN 

Eventuele prijzen en voorwaarden die op deze website worden vermeld, mogen worden 
gewijzigd zonder daar vooraf melding van te maken. Let wel, een wijziging op de website 
vindt bijna altijd plaats aan de hand van een doorgevoerde wijziging in de huurprijzen 
en/of huurvoorwaarden van de desbetreffende verhuurder. 

HYPERLINKS 

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn slechts opgenomen ter informatie van de 
gebruiker van deze site. 
Hoewel wij selectief zijn geweest ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, 
kunnen wij niet instaan voor de inhoud en/of het functioneren daarvan. Totally Campers 
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie. 

EIGENDOMSRECHT  

Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud of delen daarvan te 
vermenigvuldigen, door te sturen, te kopiëren, of op welke manier dan ook beschikbaar te 
stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Totally Campers. 


