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Veel gestelde vragen  
  

Hier vindt u de antwoorden van de meest gestelde vragen.   

Staat uw antwoord er niet tussen, neem dan contact met ons op, wij helpen u graag.   

  

1. Waarom huren bij EireXpress in Ierland?  

2. Wat houdt geheel inclusief in?  

3. Hoe zit het met de verzekering?  

4. We hebben totaal geen camperervaring is dat een probleem?  

5. Welke landen mag ik bezoeken met de camper?  

6. Welk rijbewijs moet ik hebben?  

7. Hoeveel zitplaatsen/slaapplaatsen zijn er? Mogen de kinderen in bed slapen         

tijdens het rijden?  

8. Heeft één van de campers een trekhaak?  

9. Is een Ierse campervakantie geschikt voor kinderen?  

10. Welke camper is het meest geschikt voor mijn familie?  

11. Waar en wanneer zijn de campers te bezichtigen?  

12. Wat zijn de laatste afspraken voor vertrek?   

13. Hoe laat kan ik met de camper vertrekken?  

14. Waar moet ik bij het ophalen van de camper rekening mee houden?  

15. Kan ik mijn auto bij jullie achterlaten?  

16. Hoe laat moet ik de camper terugbrengen?  

17. Hoe moet ik de camper weer inleveren?  

18. Wat is het brandstofverbruik?  

19. Wat als ik de camper langer wil gebruiken dan de afgesproken periode?  

20. Wat moet ik zelf meenemen?  

   

1. Waarom huren bij EireXpress?  

  

- flexibel, persoonlijk, transparant en betrouwbaar (zie toelichting)  

- zeer solide bedrijf met jarenlange camperervaring;  

- wij vragen slechts 30% aanbetaling;  

- contante betaling van resterende reissom en waarborgsom mogelijk voorafgaand aan 

vertrek in Ierland;  

- bij EireXpress geen vaste wisseldagen, wij zijn ook op zondagen geopend.  

    

2. Wat houdt geheel inclusief in?   

  

    Geheel inclusief betekent bij EireXpress dat u, buiten de kosten voor de reis naar       

    Ierland, verder geen extra kosten in rekening worden gebracht.  

    De genoemde huurprijzen zijn dus inclusief:  

- vervoer voor maximaal 4 personen van de luchthaven van aankomst in         

zuidwest of west Ierland naar de standplaats / vertrekplaats. (bij meer         

personen in overleg een kleine meerprijs);  

- WA volledig casco / All risk verzekering (met eigen risico van € 1.000)  

- ANWB of gelijkwaardige hulp bij pech onderweg;  

  

http://www.eirexpress.nl/toelichting.html
https://www.eirexpress.nl/home/waarom-eirexpress
http://www.eirexpress.nl/toelichting.html


 

 
 

Camperhuur in Ierland 

                                               ______________________________ 
                                _______________________________                                                    
  

EireXpress oktober 2020 

 

- complete inventaris, zoals dekbedden, linnengoed, handdoeken, keukendoeken, 

potten en pannen, bestek, kleine voorraad levensmiddelen, koffie, thee zout  

specerijen, alle kaartmateriaal voor Ierland alsmede enkele reisgidsen, 

tuinmeubilair etc.;  

          -  alle kilometers vrij.   

 

3. Hoe zit het met de verzekering?  

De campers zijn WA volledig casco/all risk verzekerd met een eigen risico van € 1.000.  

Sluit zelf een goede reisverzekering af en geef daarbij aan dat u met een huurauto op 

vakantie gaat, in sommige gevallen is dan het eigen risico ook gedekt.   

  

4. We hebben totaal geen camperervaring is dat een probleem?  

Voor vertrek krijgt u een uitgebreide instructie en uitleg. Voorts ligt in al onze 

campers ligt er een boek met  handleidingen voor alle apparatuur.   

       Verder zijn we dag en nacht bereikbaar om u te assisteren waar nodig.   

  

5. Welke landen mag ik bezoeken met de camper?  

U dient op het Ierse eiland te blijven. Dus in de republiek Ierland en/of Noord Ierland, 

dat onder Engels bestuur staat.  

Oversteken met de camper per ferry naar het Verenigd Koninkrijk is niet toegestaan.  

  

6. Welk rijbewijs moet ik hebben?  

Rijbewijs B is voldoende, maar dan moet u dit wel minimaal 5 jaar hebben.  

Een camper is een (hele) grote auto dus wij verwachten van u wel de nodige rij-   

        ervaring.  

  

7. Hoeveel zitplaatsen/slaapplaatsen zijn er? Mogen de kinderen in bed slapen tijdens het 

rijden?  

Het is ook in Ierland niet toegestaan om meer passagiers te vervoeren dan er   

gordels in de auto zijn. Verder gelden de zelfde regels voor een camper als bij   

       een personenauto:   

- kinderen kleiner dan 1,35 meter moeten in een goedgekeurd en passend           

kinderzitje zitten;   

- kinderen die langer zijn dan 1.35 meter moeten de gordel gebruiken.   

  

       Passagiers mogen officieel tijdens het rijden niet door de camper lopen en ook  

       niet in het bed liggen.  

  

8. Heeft één van de campers een trekhaak?  

De campers hebben geen trekhaak. 

  

9. Is een campervakantie in Ierland geschikt voor kinderen?  

Een Ierse campervakantie is uitermate geschikt voor kinderen.     

Ierland heeft ook voor kinderen veel te bieden:  

- een prachtige boeiende natuur;  

- een boeiende cultuur zoals o.a. de muziek;   

- interessante stadjes of steden zoals Galway of Dublin;   

- boeiende geschiedenis waarvan nog veel overblijfselen te zien zijn; 

- er zijn (nagenoeg) geen pretparken in Ierland (voor sommigen een nadeel);    
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- de (kind-) vriendelijkheid van de bevolking.  

  

     En zeker ook door de camper zelf.  

- sanitair, keukentje en schoon water binnen handbereik;   

- tijdens het rijden hebben de passagiers goed (uit)zicht naar buiten;  

- goede (soms) gescheiden slaapmogelijkheid in de campers.  

   

10. Welke camper is het meest geschikt voor mijn familie?  

      Wij hebben niet voor elke gezinssamenstelling een passende camper.  

      Wel beschikbaar zijn twee 2 persoons plus een kleiner kind(Carado T132), één 2  

      tot 3 persoonscamper (Carado T134) en één camper (Laika X595R) is geschikt  

      voor maximaal 4 personen.  

         

De twee Carado T 132 campers ( 2 volw. Personen plus een kleiner kind))   

Deze camper heeft een vast tweepersoonsbed op de begane grond aan de achterzijde 

van de camper en een dinette die om te bouwen is naar een klein eenpersoons (1 kind 

in de leeftijd van max circa 12 jaar).  

 

De Carado T134 camper  

Deze camper heeft een vast tweepersoonsbed op de begane grond aan de achterzijde 

van de camper en een dinette die om te bouwen is naar een  eenpersoons bed. 

 

De Laika X595R camper 

Deze camper heeft een vast tweepersoonsbed op de begane grond aan de achterzijde 

van de camper en een dinette die om te bouwen is naar een  eenpersoons bed plus een 

hefbed boven de dinette. 

  

11. Waar en wanneer zijn de campers te bezichtigen?  

      De campers overwinteren dit jaar in Nederland en worden eind maart begin april 

      2021 overgebracht  naar Ierland. Dus voor die tijd bestaat de gelegenheid voor  

      bezichtigen en zou daarvoor een afspraak kunnen worden gemaakt.  

  

12. Wat zijn de laatste afspraken voor vertrek met de camper in Ierland?  

Een week voor vertrek ontvangt  u een email waarin we de laatste details nog  

       even doornemen.  O.a. ook om afspraken te maken voor het afhalen op het   

       vliegveld. Verder gebruiken we dit bericht ook om u te informeren over het weer   

       en andere relevante bijzonderheden voor uw vakantie. 

  

13. Hoe laat kan ik met de camper vertrekken?  

      Bij aankomst op het vliegveld wachten wij u op. Direct daarna vertrekken wij 

      naar de standplaats, het bedrijfsadres van EireXpress. Deze reis, door een hele  

      mooie streek van Ierland, brengt u alvast in vakantiestemming. Afhankelijk van     

      de locatie van dit vliegveld duurt deze reis circa 2 uur. Bij aankomst wordt u   

      verwelkomt met een kopje koffie/thee/of anders en een hapje.  

      We nemen alle reisdocumenten met u door, leggen de werking van de camper   

      uit en u krijgt instructie over het rijden in Ierland. Verder kunnen wij u  

      uitgebreid adviseren over welke route u zou kunnen rijden met alle      

      bezienswaardigheden en zeker ook alle plaatsen waar u kunt overnachten, al of  

      niet om campings. Dit duurt circa 2 uur. Daarna vertrekt u voor uw vakantie in  

      Ierland.  
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14. Waar moet ik bij het ophalen van de camper rekening mee houden?  

Voor vertrek verkennen wij samen met u de camper. Wij bekijken hem  

uitgebreid van binnen en van buiten en zullen zoveel mogelijk uitleggen over het     

gebruik ervan. (deze hele uitleg staat ook op papier en die krijgt u ook mee).   

Daarna zullen we samen een kort proefritje maken om u te laten wennen aan de  

grootte van de camper, het links rijden en aan het Ierse verkeer.  

 

15. Kan ik met eigen vervoer komen en mijn auto bij jullie achterlaten?  

Ja, U kunt de overtocht naar Ierland met eigen vervoer maken. Bij het regelen    

daarvan kunnen wij u uiteraard zeer behulpzaam zijn. Daarna kunt u gratis uw    

eigen auto (op eigen risico) bij ons achter laten. Uiteraard mits we de         

beschikking krijgen over de sleutel om indien nodig de auto te kunnen   

verplaatsen. 

  

16. Hoe laat moet ik de camper terugbrengen?  

Dat spreken we af bij vertrek. Over het algemeen kunt u de camper  

terugbrengen omstreeks 12.00 uur op de laatste huurdag , tevens de dag van 

vertrek voor de terugreis naar Nederland. Als de camper niet direct weer op reis   

gaat kan dit tijdstip in overleg worden aangepast.  

  

17. Hoe moet ik de camper weer inleveren?  

Diesel brandstoftank vol (U kunt in de buurt van EireXpress tanken)    

schoonwatertank kan blijven zoals deze is, vuilwatertank leeg en toiletcassette   

leeg en schoongemaakt. De camper van binnen (veeg-) schoongemaakt.   

Uitgebreid wassen en schoonmaken van de buitenkant doen wij zelf.  

  

18. Wat is het brandstofverbruik?  

Als u een gemiddelde constante snelheid van 95 a 100 km/u aanhoudt zal het  
verbruik ongeveer 1:8 a 1:10 zijn. Als u haast heeft en 120 km/u wilt rijden dan   
zal het verbruik oplopen naar 1:7. Maar u bent in Ierland en daar kunt u niet    
echt snel rijden en vergeet niet dat u op  vakantie bent en niet op de vlucht!  
De gemiddelde snelheid op de binnenwegen in Ierland zal circa 50 tot 60 km per      
uur bedragen.  

  

19. Wat als ik de camper langer wil gebruiken dan de afgesproken periode?  

 In dit geval kunt u contact met ons opnemen en als de mogelijkheid er is dan is    

 dat geen probleem en spreken we daar de huurprijs voor af. 

       Neemt u in dat geval zo vroeg mogelijk contact met ons op teneinde de    

       mogelijkheden daarvan samen met u te bespreken. 

  

20. Wat moet ik zelf meenemen?  

      De campers zijn geheel compleet ingericht en staan in principe klaar voor    

      vertrek.        

      Wat u feitelijk alleen hoeft mee te nemen zijn de eigen kleding, toiletspullen en   

      spullen voor persoonlijk gebruik. Daarnaast leesmateriaal en indien van      

      toepassing leesboeken en speelgoed voor de kinderen.  

      Zie onze uitgebreide inventarislijst.   

  

https://www.eirexpress.nl/de-campers/inventaris

