Algemene huurvoorwaarden

Bestuurder
De bestuurder van de camper is minimaal 23 jaar en minimaal 3 jaar in het bezit van een geldig,
Nederlands rijbewijs (rijbewijs B is voldoende). Dit geldt ook voor de overige bestuurders, die in de
huurovereenkomst vermeld moeten staan.
Overeenkomst
Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord met de genoemde huurprijs,
waarborgsom en eigen risico, tevens met de algemene voorwaarden. Bij in gebreke blijven van de
verplichtingen van de huurder, heeft verhuurder het recht de huurovereenkomst te beëindigen,
zonder tussenkomst van de rechter. Dit geldt eveneens, wanneer de gedragingen van de verhuurder
hiertoe aanleiding zouden geven.
Gereden kilometers
Per week is het toegestaan 2000 km te rijden zonder bijkomende kosten. Hierboven wordt per km
€0,25 in rekening gebracht, te verrekenen met de borgsom.
Verzekering en eigen risico
De camper is WA en allrisk verzekerd. Dat wil zeggen dat schade aan anderen en schade aan de
camper zelf verzekerd zijn. Het deel dat voor uw rekening komt, het eigen risico, bedraagt €1.000 per
gebeurtenis, welk bedrag wordt terugbetaald indien de schade niet te wijten is aan de schuld van de
huurder en is terugontvangen van de schuldige tegenpartij. De verzekeringspremie is geheel in de
huurprijs begrepen; een internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) is bij de autodocumenten
aanwezig.
Bij schades, waarbij het niet meer mogelijk is om de camper te gebruiken, zijn we voor vervangend
vervoer verzekerd en zal er een vervangende camper ter beschikking worden gesteld. We zullen er
alles aan doen om een zoveel mogelijk gelijkwaardig voertuig te verkrijgen, maar kunnen dit niet
garanderen. Bij schade, welke het gevolg is van een verkeerd taxeren van, of het niet letten op de
doorrijhoogte of de doorrijbreedte, blijft de huurder echter aansprakelijk voor het volledige eigen
risico. Door verzekering niet gedekte schade, zoals die ten gevolge van het rijden onder invloed, het
laten rijden door niet bevoegde personen enz. is geheel voor rekening van de huurder. Ook
beschadiging aan het interieur, lekke banden, verwijtbare (overmatige slijtage) aan
koppeling/remvoeringen, verkeerd tanken etc. waarmee niet verder gereden kan worden zijnde geen
mechanische/elektronische mankementen, worden niet door de verzekering gedekt, zodat herstel of
vervangingskosten geheel voor de rekening van de huurder zijn.
Reparaties en schade
Ondanks onze goede zorg en onderhoud, kan er toch iets gebeuren tijdens de vakantie. Schade,
ontstaan tijdens de huurperiode, dient u z.s.m. per mail of whatsapp met foto’s naar ons te sturen.
Zo kunnen wij tijdig nieuwe onderdelen bestellen of andere voorbereidingen treffen. Deze schades
zullen door ons hersteld worden en met de borg worden verrekend. Kleine schades, tot €125 moeten
wel gemeld worden maar mogen worden uitgevoerd, echter wel door erkende merkdealers. De
rekeningen hiervan worden aan de huurder vergoed. Vergoeding vindt echter alleen plaats, wanneer
er geen opzet, grove schuld of nalatigheid aan de huurder kan worden verweten. Bij schade waarbij
derden betrokken zijn, is het verplicht een Europees Schadeformulier in te vullen en eventueel

(indien nodig) een politierapport te laten opmaken. Bij reparaties groter dan € 150 evenals ook bij
schade, is de huurder verplicht zich binnen 24 uur met de verhuurder in verbinding te stellen en zich
te houden aan het door de verhuurder gegeven advies.
Wintersport, Festivals, Huisdieren, Roken
Het is verboden om met de gehuurde camper op wintersport te gaan. Daarnaast is het verboden om
festivals te bezoeken. Huisdieren en roken in de campers is ten strengste verboden. Bij het niet
melden of overtreding hiervan wordt de gehele borg ingehouden.
Bestemmingen
Alle landen, vermeld op de groene kaart, mogen met de camper bezocht worden, met uitzondering
van landen waar op het moment van vertrek, code rood geldt. Dit staat los van de eventuele
reisadviezen die gelden i.v.m. corona-maatregelen. . De standaardinventaris is vrij compleet maar let
op dat sommige landen specifieke verplichtingen hebben v.w.b. aanvullende verkeerssets (bv
alcoholtester etc.). De huurder dient hier zelf zorg voor te dragen.
Gebruik camper
De huurder wordt geacht netjes en zorgvuldig met de camper om te gaan. U krijgt een volledig
ingerichte camper mee, die voorzien is van alle gemakken. Schoon, met een volle tank diesel en met
een complete inventaris. Zo willen we hem ook graag weer terug zien. Het wassen van de buitenzijde
is bij de huurprijs inbegrepen. Het wassen van de buitenzijde is door de huurder niet toegestaan
(geen wasstraat). Bij terugkomst gaan we ervan uit dat de camper van binnen is schoongemaakt, het
toilet geledigd is, de koelkast schoon is en het vuile water geloosd is.
Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen wij dit doen, tegen de volgende vergoedingen:


Toilettank niet leeg: € 100,-



Vuilwatertank niet leeg: € 50,-



Koelkast niet schoon: € 50,-



Tank niet vol: brandstofkosten + € 25,-



Niet gepoetst binnen: de uren die nodig zijn á € 50,- per uur

Verder mag het voertuig niet gebruikt worden voor rijles, vervoeren van personen tegen betaling,
het deelnemen aan wedstrijden en dus alleen voor kampeerdoeleinden. Huurder zorgt ervoor dat de
maximale belading niet meer bedraagt dan 3500 kg totaalgewicht. Bij de minste twijfel, begeef u
naar een weegbrug! Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor overgewicht.

Huurperiode, wissel-dag, overschrijding termijn
De huurperiode loopt van vrijdag/zaterdag tussen 14.00-17:00 uur en eindigt op vrijdag/zaterdag
10:00 uur. Indien de camper eerder gereed is wordt na telefonisch overleg met de huurder een
vroeger tijdstip afgesproken. Verlenging van de overeengekomen huurperiode is slechts mogelijk na
verkregen goedkeuring van de verhuurder. Heeft de verhuurder geen toestemming verleend en is de
camper niet om 10.00 uur geretourneerd, treedt de “ overschrijdingsvergoedingsregeling” in
werking. Dit betekent bij overschrijding van de huurperiode per dag (of dagdeel) één dag huur plus
een extra vergoeding van € 125 in rekening wordt gebracht. Voor elke volgende dag dat de camper te
laat is ingeleverd, geldt wederom een extra vergoeding van € 125 plus de daghuur. Dit geldt niet
indien de huurder aantoont, dat de overschrijding van de huurperiode het gevolg is van een
technisch mankement aan de camper, en dat de huurder dit tijdens het voorval direct heeft gemeld
bij de verhuurder. De huurder dient er in dit verband aan te denken dat het (speciaal in het
hoogseizoen) voor de verhuurder doorgaans erg moeilijk kan zijn de volgende huurder een andere
camper beschikbaar te stellen. Extra dagen huren, na overleg, tegen de daarvoor afgesproken
dagprijs. Extra dagen uiteraard alleen bij beschikbaarheid van de camper. In overleg en indien
mogelijk kan van de wissel-dag afgeweken worden.
Reservering en betaling
Bij reservering is legitimatie d.m.v. paspoort/identiteitskaart en rijbewijs een voorwaarde. De
aanbetaling zoals berekend op de huurovereenkomst (Waarborgsom), dient binnen 7 dagen na de
reservering te worden voldaan, het restant dient uiterlijk 4 weken voor vertrek te zijn voldaan. Bij
niet tijdig betalen is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden. Als de
huurder zonder geannuleerd te hebben de camper niet op het overeengekomen tijdstip in ontvangst
neemt of slechts een gedeelte van de overeengekomen periode gebruikt, blijft de huurder toch de
volledige huurprijs verschuldigd. Na inlevering van de schone camper en bij geen schade of overig,
betalen wij deze borgsom binnen 7 dagen terug. Bij eventuele boetes die later binnenkomen, nemen
wij contact op met de betreffende huurder. De huurder is aansprakelijk voor de gemaakte boete(s)
en zal deze betalen.
Annulering
Hoe vervelend ook, het kan voorkomen dat de huurder door niet beïnvloedbare omstandigheden de
reis moet annuleren. Huurder dient per mail of aangetekende post te annuleren. Wordt de
annulering per mail doorgegeven dan is de datum van de mail de annuleringsdatum.
Bij annulering is de huurder verschuldigd:


tot 10 weken voor aanvang van de huurperiode: 25 % van de huursom



tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode: 60 % van de huursom



binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode: 90 % van de huursom



binnen 2 weken voor aanvang van de huurperiode: 100 % van de huursom

Eventuele omboeking naar familieleden, vrienden, etc. is mogelijk (administratiekosten € 50).
Neem hiervoor contact op met de verhuurder.

Het annuleringsrisico kan door huurder zelf worden verzekerd door het afsluiten van een
annuleringsverzekering. Dit adviseren wij ten zeerste! Indien door omstandigheden de verhuurder
niet in staat zal zijn de camper of een vervangend voertuig te leveren, kan de overeenkomst
ontbonden worden, met volledige terugbetaling van de vooruit betaalde huursom.
Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper tijdens de huurperiode zal niet leiden tot
terugbetaling van de huurprijs.
Rijden met de camper
Hou er rekening mee dat de camper erg lang en breed is en maak ruime bochten, vermijd smalle
straatjes en laat met manoeuvreren ALTIJD iemand meekijken, zeker als u achteruit rijdt, ondanks
dat de camper een achteruitrijcamera heeft. De camper is ook hoog, waardoor een tak of boom snel
geraakt wordt. Een laag viaduct of bruggetje is ook snel geraakt. Dit zijn hele dure reparaties om uit
te voeren. Dus wees voorzichtig en doe rustig aan, u bent immers op vakantie. Verder rijdt de
camper als een luxe auto en wij zullen u alles goed uitleggen voordat u op pad gaat. Bagage wordt
goed vastgemaakt en losse voorwerpen mogen niet vervoerd worden. In landen waarin dit verplicht
is, wordt een markeringsbord op de fietsdrager gemonteerd. Bord aanwezig bij de uitrusting, evenals
veiligheidsvesten. Het is niet toegestaan zich met meer personen te verplaatsen dan bij het type
wettelijk toegestane maximum aantal.(= aangegeven gordelplaatsen). Het totale gewicht mag na
belading niet meer dan 3500 kg bedragen, dit mede in verband met rijbewijs B.
Stalling eigen auto
U kunt uw voertuig op het terrein (eigen risico) gratis stallen. Terwijl u op pad bent en geniet van uw
vakantie, staat uw auto op het (snachts afgesloten) terrein. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Ten slotte
Er kunnen zich fouten of onvolledige gegevens voordoen op de website en in de algemene
voorwaarden. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Indien een of meerdere artikelen in
de algemene bepalingen en/of de huurovereenkomst nietig dan wel vernietigbaar blijken, blijven
andere bepalingen rechtsgeldig en intact.

BOVENAL WENSEN WIJ U EEN FIJNE EN VEILIGE VAKANTIE IN ONZE CAMPER.

& Camperverhuur

