Algemene voorwaarden Camperverhuur
Voorwaarden huur kampeerauto
A. Verplichtingen verhuurder
Verhuurder is verplicht de kampeerauto als volgt ter beschikking te stellen:
1. Tijdig en op de plaats zoals afgesproken in deze overeenkomst;
2. In een staat die overeenstemt met de wettelijke bepalingen;
3. In een goede staat en compleet met eventuele inventaris en toebehoren;
4. Met bijbehorende documenten als kentekenbewijs, verzekeringsbewijs, instructieboekjes
voor auto, kachel en koelkast en een lijst van dealers;
5. Met voldoende instructies vooraf over het gebruik van de kampeerauto, inventaris en
toebehoren.
B. Verplichten huurder
Huurder is verplicht:
1. Het verschuldigde huur- en borgsom, respectievelijk annuleringskosten te voldoen, ook al
gebruikt hij de kampeerauto niet of voor een gedeelte van de huurperiode;
2. De kampeerauto zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming en instructieboekje te
gebruiken;
3. De kampeerauto niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren en zorg te dragen dat
alleen de op de voorzijde benoemde bestuurders de kampeerauto besturen;
4. Te beschikken over het juiste rijbewijs om de kampeerauto te besturen;
5. De instructies van de verhuurder op te volgen;
6. De kampeerauto tijdig zoals afgesproken in deze overeenkomst en in dezelfde staat als bij
aanvang van de huurperiode, behoudens normale slijtage, in te leveren bij de verhuurder.
C. Borg
Bij aanvang van de huurperiode betaalt de huurder een borg aan verhuurder
1. De borg bedraagt € 1250. Deze zal door verhuurder, zonder inhouding van administratiekosten
of dergelijke, worden terugbetaald aan huurder onder aftrek van hetgeen huurder aan
verhuurder nog verschuldigd zal zijn.
D. Annulering huurder
1. Huurder dient schriftelijk, bij voorkeur aangetekend, te annuleren
2. Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
• 15% van de huurprijs bij annulering langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de
huurperiode;
• 50% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden maar niet langer dan 3 maanden voor
aanvangsdatum van de huurperiode;
• 70% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 maand maar niet langer dan 2 maanden voor
aanvangsdatum van de huurperiode;
• 90% van de huurprijs bij annulering vanaf 1 dag maar niet langer dan 1 maand voor
aanvangsdatum van de huurperiode;
• 100% van de huurprijs bij annulering op de aanvangsdatum van de huurperiode.

3. Indien de kampeerauto voor (gedeeltelijk) overeengekomen periode alsnog wordt verhuurd aan
een derde, worden de annuleringskosten verminderd met de huuropbrengst.
4. Verhuurder mag een vast bedrag van €25,- alsmede redelijke kosten in verband met de annulering
in rekening brengen aan de huurder.
E. Niet nakoming
1. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht om de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming van een bijzondere aard
of geringe omvang is. Bij ontbinding bestaat tevens aanspraak op een vergoeding van eventuele
schade, tenzij de tekortkoming aan de ander kan worden toegerekend.
2. Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van verhuurder, restitueert
hij de eventueel betaalde huur- en borgsom in verhouding met de ontbinding.
3. Brengt huurder de kampeerauto later terug dan overeengekomen, dan heeft verhuurder recht op
evenredige vermeerdering van de huursom en vergoeding van de daardoor ontstane schade
gedurende huurperiode.
F. Kosten tijdens verhuur
1. De kosten die direct verband houden met het gebruik van e kampeerauto: onder meer diesel, gas,
olie, reparatie banden, leges boetes en gerechtskosten, komen gedurende huurperiode voor
rekening van de huurder.
2. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud, reparatie, sleephulp en berging wegens
mechanische defecten komen voor rekening van de verhuurder. In dergelijke situaties moet
huurder direct contact opnemen met de verhuurder. Terugbetaling van gemaakte kosten geschiedt
op vertoon van gespecificeerde nota’s. Vervangen onderdelen neemt de huurder indien mogelijk
voor de verhuurder mee terug.
3. De administratiekosten die verhuurder maakt per gebeurtenis, à € 10,00 per gebeurtenis, zijn voor
de kosten van de huurder en kunnen achteraf in rekening gebracht worden. (boete, tolbrief,
schade, schadeafwikkeling, telefoongesprekken)
G. Schade
1. Bij diefstal, in beslagname of aanzienlijke beschadiging aan de kampeerauto, inventaris en
toebehoren, treedt huurder in overleg met verhuurder. Huurder houdt zich aan de instructies van
verhuurder.
2. Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade en daarmee verband
houdende sleep- en bergingskosten, tenzij de schade wordt gedekt door een WA of
Cascoverzekering welke ingevolge deze overeenkomst verzekerd had behoren te zijn. Dit bedrag is
maximaal het eigen risico.
3. Indien de verhuurder eigen risico in rekening wordt gebracht, zal deze verhaald worden op de
huurder.
H. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is
bevoegd van geschillen kennis te nemen. Indien ter zake een geschilleninstantie bevoegd is, kan het
geschil ook aan die instantie worden voorgelegd.

I. Overige bepalingen
1. Verhuurder zal de kampeerauto altijd zowel binnen als buiten gereinigd, met volle brandstoftank
aan huurder overgedragen. Daarnaast dient het cassettetoilet schoongemaakt en geleegd te zijn,
en de vuilwatertank(s) te zijn geleegd. De kosten voor het vullen van de gasfles zijn € 35,- en voor
rekening van de huurder.
2. Verplichte eindschoonmaak bedraagt € 65,. Hierbij dient de camper veegschoon te worden
afgeleverd.
• Toilet niet schoon/leeg: € 35,• Rookvrij maken: € 250,• Verhuurder heeft na inleveren 48uur de tijd om de kampeerauto te controleren op gebreken.
3. De camper is geschikt voor vervoeren van maximaal 6 personen.
4. Indien bij inname blijkt dat er onderdelen van de inventaris niet aanwezig zijn worden de
vervangingskosten hiervoor in rekening gebracht. Controle hiervan vindt plaats op basis van het bij
uitgifte voor akkoord gegeven inventarisformulier. Indien blijkt dat de gestorte waarborgsom niet
toereikend is voor de betaling van de kosten, vervanging van inventaris en eventuele schades aan
inventaris tijdens de huurperiode, zal de huurder direct het meerdere boven de borgsom aan ons
ter hand stellen.
5. Roken is niet toegestaan in de camper.
6. Huisdieren zijn welkom, hiervoor geldt een toeslag van € 25,- per huisdier.
7. Camper wordt niet verhuurd aan personen onder 25 jaar.
8. Het is niet toegestaan om met de camper op wintersport te gaan en festivals te bezoeken.
9. Bij afhalen wordt er een rapport opgemaakt m.b.t. de algehele staat van de camper.

