Huurcontract kampeerauto

1. Partijen

(De kampeerauto wordt met een volle tank afgeleverd en teruggebracht)

A. Verhuurder van de kampeerauto

Huurperiode gaat in

Naam

en eindigt op

Straat+ huisnr.

Afhaaladres:

Postcode+ woonplaats

Straat+huisnr.

Telefoonnummer

06-10645768 of 06-22410716

e-mailadres

info@metdecamperopreis.nl

om
om

16.30
11.00

uur
uur

Tongerenseweg 124

Postcode+woonplaats 8162 PP Epe
4. Huurprijs, borg en aanbetaling

B. Huurder van de kampeerauto

Code

Naam+ voorletter(s)

Huurprijs totaal

€

Straat+ huisnr.
Postcode+ woonplaats

Vooruitbetaling (50% van de huursom) 1 week na factuurdatum

Telefoonnummer

€
Restantbedrag te voldoen

e-mailadres
Nr. Paspoort/identiteitsbewijs
Ondergetekenden:
A. verhuurder van de kampeerauto, hierna genoemd ‘verhuurder’ en
B. huurder van de kampeerauto hierna genoemd ‘huurder’ verklaren deze
huurovereenkomst te zijn aangegaan volgens de volgende bepalingen en
voorwaarden.

Betalingswijze

restantbedrag €


Bij aanvang van de huurperiode



Voor (datum)



In



Op de vervaldatum

termijnen van €

 Bankrekeningnummer verhuurder
 Contanten

2. Huur en verhuur
Partijen sluiten hierbij een overeenkomst van huur en verhuur van een
kampeerauto met daarbij behorende inventaris, aan partijen bekend en
gespecificeerd op de aanwezige lijst. Deze dient door beide partijen
gecontroleerd en geparafeerd te worden.

 Anders
Borg

€ 750,-

(is inbegrepen in de totale huurprijs)

Bankrekening huurder
(voor het terugstorten van de borg)

Naam/merk/type

Hymer (Hymermobil) B534 Fiat Ducato 2.5

5. Verzekering

TDI 85kW/116PK

Verhuurder heeft voor de camper een Kampeerauto verzekering afgesloten
(Camper WA- en Camper Uitgebreid casco, incl. uitgebreide pechhulpverlening
in het buitenland, inclusief vervangend vervoer)

Bouwjaar

1997

Kenteken

79-BT-XK

Chassisnummer

ZFA23000005356226

Brandstof

Maatschappij

NKC (Nederlandse Kampeerauto Club)

Polisnummer

NKC2-017000 (zie bijlagen)

Eigen risico

€ 750,-

Diesel
6. Contactpersoon

Aanwezige schade bij aanvang huurperiode (aan inboedel en toebehoren)


Geen schade



Aan binnenzijde

Naam

Alien ten Kleij of Barend Holman

Telefoonnummer

06-10645768 of 06-22410716

7. Nadere afspraken



Geelgemarkeerde velden worden ingevuld bij

Aan buitenzijde

het ophalen van de camper.
8. Ondertekening
Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend: (Let op: huurder en
verhuurder zetten op beide overeenkomsten een originele handtekening)
Datum
Plaats
(Hoofd) Bestuurder tijdens huurperiode

Handtekening huurder

Rijbewijsnummer
Geboorte datum
Na ondertekening behoudt iedere partij één exemplaar

Meereizende huisdieren
(Huisdier € 2,50 per dag met een
maximum van € 50,- per boeking)

In de regio’s/landen

3. Huurperiode

Zie groene kaart

Handtekening verhuurder

Huurcontract kampeerauto
1. Annulering

- de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en alle bij het voertuig
behorende autosleutels of de bediening van de alarminstallatie of de bij het voertuig
behorende bescheiden, zoals het kentekenbewijs, niet bij verhuurder zijn ingeleverd.
f) Indien krachtens een door verhuurder al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke
aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of aan een derde, laat
dat de aansprakelijkheid van de huurder voor de schade onverlet.
g) Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel welke
opgelopen door gebruik van de camper.
h) In het geval de camper niet beschikbaar is -door schade of iets dergelijks- en dit
voorzien is voorafgaand aan de huurperiode waardoor huurder de camper niet kan
ophalen bij verhuurder vindt volledige restitutie van aanbetaling en –indien reeds
betaald- het huurbedrag plaats. Indien gewenst en mogelijk is het verschuiven van de
huurperiode of –indien beschikbaar- het huren van een andere camper mogelijk.
Gebruiker heeft geen recht op welke vorm van schadevergoeding dan ook.
i) Als de camper binnen de huurperiode, het moment van ophalen tot het moment van
afleveren, schade of een defect heeft waardoor de camper korte of lange tijd niet
bruikbaar is, heeft de huurder als deze schuldig is aan de schade of het defect, geen
recht op restitutie van het huurbedrag voor de periode dat de camper niet gebruikt kan
worden. De huurder heeft ook geen recht op restitutie voor de periode waarin hij
beschikt over een vervangende camper.
j) Eventuele schade die na terugkomst van de huurder door de verhuurder hersteld moet
worden voordat een eventuele volgende huurder met de camper kan vertrekken dient
de huurder tijdig (dus voor terugkomst) te melden aan de verhuurder zodat de
verhuurder in staat is voorbereidingen te treffen en indien nodig afspraken voor
reparatie te maken.

a) De huurder dient per aangetekende brief of per e-mail met leesbevestiging te annuleren.
De datum van ter post bezorging of leesbevestiging geldt als annuleringdatum.
b) Bij annulering is de huurder verschuldigd:
- tot 12 weken voor aanvang van de huurperiode: 25% van de huursom.
- tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode: 50% van de huursom.
- tot aanvang van de huurperiode: 90% van de huursom.
- vanaf de aanvangsdatum van de huurperiode: 100% van de huursom.
c) De verhuurder poogt naar redelijkheid alsnog de camper voor dezelfde periode of een
deel ervan te verhuren. Als dat lukt, wordt de annuleringssom naar evenredigheid
verminderd, onder aftrek van € 50,00 administratiekosten en de noodzakelijk gemaakte
extra kosten.
d) Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper zal nimmer een restitutie van (een
gedeelte van) de huursom tot gevolg hebben.
2. Verplichtingen verhuurder
De verhuurder is verplicht de camper als volgt ter beschikking te stellen.
a) tijdig en in een staat die overeenstemt met de wettelijke eisen;
b) in goede staat en compleet met eventuele inventaris en toebehoren;
c) met bijbehorende documenten als kentekenbewijs, verzekeringsbewijs, instructieboekje;
d) met voldoende instructie vooraf voor het gebruik van de camper;
e) Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke of materiële schade van de
huurder of diens reisgezelschap, ontstaan door het gebruik van de camper, mechanische
storing en of aanrijdingschade.
3. Verplichtingen huurder
De huurder is verplicht:
a) de verschuldigde huur -resp. annuleringssom te voldoen, ook al gebruikt hij de camper
niet of voor een kortere periode
a) De camper zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming te gebruiken en geen
veranderingen aan te brengen.
b) Na elke 1000 kilometer te controleren of het oliepeil, de overige vloeistoffen en de
bandenspanning op het juiste niveau zijn en zonodig te (laten) brengen.
c) De instructies van de verhuurder op te volgen.
d) De camper niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren.
e) Zorg te dragen dat alleen hijzelf of de genoemde gemachtigde bestuurder(s) de camper
bestuurt, een ieder 3 jaar in bezit van een geldig Nederlands rijbewijs voor de categorie
B(E) en 25 jaar of ouder is
f) De camper geheel schoon in te leveren (binnen en buiten, zonder schuurmiddelen te
gebruiken). Zie verder bij punt ‘schoonmaken’.
4. Tekortkoming
a) Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht het
contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dat is alleen anders als de tekortkoming van
zo'n bijzondere aard of geringe omvang is dat ontbinding niet gerechtvaardigd is. Tevens
bestaat aanspraak op vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming niet aan
de ander kan worden toegerekend.
b) Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van de verhuurder
restitueert hij de eventuele betaalde huur - en borgsom geheel resp. gedeeltelijk. Bestaat
de tekortkoming uit het niet of niet tijdig afleveren van de camper dan heeft de huurder
tevens recht op 10% van de huursom, behoudens het recht op volledige
schadevergoeding, behalve als de tekortkoming niet aan de verhuurder is te wijten.
c) Overschrijding van de vooraf overeengekomen in de huursom begrepen kilometers (t.w.
1750 km per week/250 km per dag vrij, daarna 15 ct. per km) zal bij aflevering worden
verrekend.
d) Brengt de huurder de camper later terug dan overeengekomen, dan heeft de verhuurder
recht op vergoeding door de huurder van:
- € 230,- euro huursom per dag of gedeelte van een dag dat de camper te laat
binnenkomt
- vergoeding van 15% over de oorspronkelijke huursom
- vergoeding van de door de verhuurder geleden materiële vermogenschade.
5. Kosten
a) De kosten die direct verband houden met het gebruik van de camper o.a. brandstof,
olie, leges, boetes, gerechtskosten etc., komen voor rekening van de huurder.
b) De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van
de verhuurder.
c) Te allen tijde dient de huurder zich met de verhuurder in contact te stellen voor het
oplossen van mechanische defecten. Het op eigener beweging laten herstellen van
defecten leidt niet automatisch tot vergoeding door de verhuurder van de gemaakte
kosten.
d) De na verkregen toestemming van de verhuurder gemaakte reparatiekosten worden
alleen door de verhuurder vergoed na overlegging door de huurder van de originele
gespecificeerde nota's, alsmede na overlegging van de vervangen defecte onderdelen.
Het niet kunnen overleggen van de genoemde nota's en of onderdelen ontslaat de
verhuurder van vergoeding. Terugbetaling van in vreemde valuta betaalde nota's
geschiedt tegen de middelkoers van de betreffende valuta op de datum van reparatie.
e) Door de huurder op eigen initiatief, zonder toestemming van de verhuurder, herstelde
gebreken of reparatie(s), in de ruimste zin van het woord, worden nimmer door de
verhuurder vergoed.
6. Schade
a) Tenzij in de huurovereenkomst anders is aangegeven, wordt huurder geacht het voertuig
zonder zichtbare gebreken of beschadigingen te hebben ontvangen.
b) Bij elke schade (w.o. door verlies, diefstal en inbeslagneming), alsmede schade
veroorzaakt door de camper treedt de huurder direct in overleg met de verhuurder, tenzij
dit door omstandigheden onmogelijk is. De huurder houdt zich aan de instructies van de
verhuurder.
c) Indien een tweede partij betrokken is bij de toebrenging van schade aan de camper of
het voertuig van de tweede partij wordt door de huurder de politie ingeschakeld ten
einde een politierapport te laten opstellen. Het Europees schadeformulier wordt ingevuld.
d) Huurder is aansprakelijk voor alle schade (incl. de daarmee verband houdende sleep- en
transportkosten etc.) die is ontstaan tijdens de huurperiode, met inachtneming van de
navolgende bepalingen in dit artikel tenzij de schade verhaald kan worden op een derde.
e) De aansprakelijkheid van huurder voor schade bedraagt per schadegeval maximaal de
hoogte van het eigen risico van € 750,-* tenzij:
- de schade is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 3;
- de schade is ontstaan door opzet of grove schuld van huurder;
- het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht
aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het voertuig is
afgesloten geen dekking biedt door overtreding van een bepaling uit de
polisvoorwaarden (bijv. rijden onder invloed of laten besturen van niet bevoegde
personen).

7. Definitief
De boeking is pas definitief na de vereiste aanbetaling conform de factuur, en de huurder
verklaart daarmee bekend te zijn en akkoord te gaan met de boeking- en betalingsvoorwaarden
van de verhuurder en daarvan een exemplaar te hebben ontvangen
8. Betalingen
De huurder verplicht zich tot betaling van de totale huursom, conform de aan hem toegezonden
nota. De betaling van de huursom dient als volgt plaats te vinden
a) 1 week na boeking 50% van de huurprijs.
b) Het restant van de totale huursom (inclusief Borgsom / eigen risico: € 750-*), uiterlijk
zes weken voor de aanvang van de huurperiode.
c) De verhuurder dient op de in de nota genoemde data over de betaling te kunnen
beschikken.
d) Indien de huurder nalatig is in zijn betaling(en) kan de verhuurder besluiten de
vordering over te dragen aan een incassobureau. De daaruit voortvloeiende kosten
(gerechtelijke - of buitengerechtelijke kosten alsmede de verschuldigde wettelijke rente
komen geheel voor rekening van de huurder. De verhuurder behoudt ten alle tijde het
recht om alsdan de huurovereenkomst te beëindigen, zonder tussenkomst van de
rechter en conform artikel 1 van de gedeponeerde voorwaarden de afwikkeling te doen
plaats vinden.
e) Indien de huurovereenkomst tot stand komt binnen acht weken voor de vertrekdatum is
de huursom ineens verschuldigd, samen met de borgsom. De betaling dient alsdan te
worden voldaan binnen 1 week na boeking
f) De verhuurder zal bij terugkomst en bij geen schade direct 500 euro via de bank
terugstorten en na 4 weken doch uiterlijk binnen 6 weken, de resterende borgsom
verminderd met eventuele boetes en of andere kosten terugstorten.
9. Algemeen
a) Afwijkingen van het huurcontract en de voorwaarden gelden alleen als zij schriftelijk
door en de huurder zijn overeengekomen.
b) Het huren van een camper kan alleen persoonlijk door de huurder en de verhuurder
worden overeengekomen.
c) Het door de huurder ingevulde en ondertekende boekingsformulier wordt geacht een
geheel te vormen met het door de huurder ondertekende huurcontract/voorwaarden.
Schade ontstaan als gevolg van een onjuiste opgave of onjuiste voorstelling van zaken
door de huurder komen geheel voor rekening van de huurder.
10. Schoonmaken
a) De camper wordt aan de huurder als volgt uitgeleverd:
- buitenzijde schoon
- binnenzijde schoon
- volle brandstoftank
- lege vuilwatertank
- volle schoonwatertank
- lege toilettank
- schone koelkast
- schone toiletruimte
- schone zijwanden
b) De camper dient door de huurder in dezelfde staat te worden teruggebracht als waarin
hij de kampeerauto heeft ontvangen. Indien de huurder niet voldoet aan de door
verhuurder gestelde eisen gelden de volgende schoonmaakkosten
- Vuilwatertank niet geledigd € 30,00
- Toilettank niet geledigd € 90,00
- Zijwanden niet schoon € 15,00
c) Daarnaast wordt aangenomen dat de
– Buitenzijde schoon is
- Toiletruimte is gereinigd
- Binnenzijde schoon is
- Gaskomfoor/spoelbak is gereinigd
- Koelkast is gereinigd
- Bekleding schoon is
- De camper is afgetankt (wij berekenen € 25,- + brandstofkosten)
d) Te allen tijde wordt € 50,00 schoonmaakkosten in rekening gebracht.
e) Indien bij inname blijkt dat er onderdelen van de inventaris niet aanwezig zijn kunnen
de vervangingskosten in rekening worden gebracht.
f) Indien blijkt dat de gestorte waarborgsom niet toereikend is voor de betaling van
kosten, vervanging van inventaris en eventuele schades tijdens de huurperiode, of
kilometer overschrijding zal de huurder direct het meerdere boven de borgsom aan de
verhuurder ter hand stellen (contant of cheques).



Het is voor de huurder mogelijk om zich bij Allianz voor 8 euro per dag te
verzekeren tegen het eigen risico.
Zie www.allianz-assistance.nl/reisverzekering/afsluiten/eigen-risicoverzekering-autohuur

Mocht er zich iets voordoen wat gevolgen kan hebben voor de volgende huurder verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen, zodat wij actie
kunnen ondernemen om de nadelen voor de volgende huurder te beperken.
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