
Voorwaarden 

Algemene voorwaarden 
 Bestuurders van de camper zijn minimaal 25 jaar en hebben 

minimaal 3 jaar rijervaring. 
 Huisdieren zijn verboden in de camper 
 Roken is verboden in de camper 
 De bestuurder zit niet onder invloed van alcohol, drugs of andere bedwelmende middelen achter het 

stuur. 
 De camper heeft een volle tank bij het ophalen en ook een volle tank bij het inleveren. Kosten voor het 

aftanken van de camper worden verhaald op de huurder.  

Betalingen: 
De betalingen dienen allemaal door ons ontvangen te zijn voor de aanvangsdatum. 
 
De aanbetaling moet binnen14 dagen na het ontvangen van de factuur op onze rekening staan. Hiermee 
is de reservering bevestigd. 
Het restbedrag moet uiterlijk 4 weken voor vertrek bij ons op de rekening staan. 
 
De borg moet uiterlijk 1 week voor vertrek op onze rekening staan. De borg wordt zo spoedig mogelijk na 
terugkomst weer teruggestort. Tol, schade, vermissingen, boetes die op dat moment bekend zijn of andere 
onkosten zullen hiermee verrekend worden. Mochten er later nog boetes binnen komen dan worden deze 
achteraf alsnog in rekening gebracht.  
 
Annulering wordt schriftelijk gemeld. De annuleringskosten bedragen in dat geval: 
 3 maanden voor aanvangsdatum: 15% van de huurprijs 
 2 maanden voor aanvangsdatum: 50% van de huurprijs 
 1 maand voor aanvangsdatum: 70% van de huurprijs 
 minder dan 1 maand: 90% van de huurprijs 
 op de aanvangsdatum: 100% van de huurprijs 
 
Wanneer de camper, om welke reden dan ook, niet beschikbaar is vanaf het begin van de huurperiode, dan 
vindt er een evenredige teruggave van de huursom plaats tot het moment waarop de camper weer 
beschikbaar is. U kunt in dit geval ook in het geheel afzien van de huur, waarnaar teruggaaf van het totale 
bedrag plaats zal vinden. U hebt geen recht op vervanging van de camper of op welke vorm dan ook van 
schadevergoeding. 

Legitimatie: 
Legitimatie dmv geldig identiteitskaart/ paspoort én rijbewijs zijn verplicht voor alle bestuurders. Er wordt 
een kopie gemaakt/ ingeleverd van de IDkaart/ paspoort én rijbewijs. Deze kopieën worden na de 
huurperiode weer vernietigd of teruggegeven. 

Eigen Risico 
Het eigen risico is €1250,- per gebeurtenis.  
Bij een aanrijding dient de lokale politie ingeschakeld te worden en bij elke beschadiging en schade dient 
een Europees schadeformulier te worden ingevuld.  
Bij diefstal wordt er direct aangifte gedaan bij de politie.  
De sleutel(s) en het kenteken bewijs dienen altijd overhandigd te worden bij terugkomst. Is dit niet het 
geval dan komt de volledige aansprakelijkheid van de door de verhuurder geleden kosten voor rekening van 
de huurder.  
Wanneer de camper verbeurd wordt verklaard en hierdoor schade ontstaat die op kosten van de verhuurder 
wordt verhaald, is de huurder aansprakelijk voor de hiervoor geleden kosten. 
Aangebrachte beveiliging in de camper moeten worden gebruikt. 
 
Alle vormen van schade en defecten worden altijd direct gemeld, het zij telefonisch, per mail, sms of whats 
app. Er wordt dan ter plekke overlegd over de vervolgstappen.  



Het is belangrijk dat wij alle schade en defecten, hoe groot of klein ze ook zijn,  op tijd weten zodat we 
voorbereidingen kunnen treffen voor eventuele reparatie en de volgende huurder ook weer op tijd op 
vakantie kan. 
Wanneer er, na overleg, een reparatie moet worden uitgevoerd dient er een gespecificeerde factuur en het 
vervangen onderdeel aan ons te worden overhandigd bij terugkomst. Zonder gespecificeerde rekening 
worden er geen kosten vergoed. 
De huurder moet zelf een reisverzekering afsluiten om er zeker van te zijn dat in geval van pech of een 
ongeval de vakantie voortgezet kan worden of dat er een vervangend verblijf geregeld wordt. 
 
De kosten voor kapotte en vermiste onderdelen en reparaties van kapotte onderdelen (niet door slijtage) 
komen voor rekening van de huurder. 
Vermiste of kapotte onderdelen worden bij het inleveren van de camper door de huurder gemeld. Wanneer 
achteraf bij de schoonmaak blijkt dat er onderdelen ontbreken of kapot zijn wordt dit alsnog gemeld en 
verhaald op de huurder. 
 
Bekeuringen voor verkeersovertredingen of fout parkeren worden door de huurder betaald. 
De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en of letsel die opgelopen worden door 
gebruik van de camper. 
Onkosten voor het tanken van een verkeerde brandstof komen voor rekening van de huurder. 
 
Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden. 
 
Handtekening huurder: 
 
 
 
Naam: ______________________________ Datum: _________________________________ 
 


