HUURVOORWAARDEN CAMPERS
Betaling
Bij reservering zal huurder aanbetaling doen van € 300,-. Het restant dient 6 weken voor het begin van de huurperiode te zijn voldaan.
Schoonmaakkosten
Bij niet of onvoldoende schoonmaken van de camper in- en uitwendig, bij terugkomst is de huurder € 150,- vermeerderd met eventuele extra kosten verschuldigd aan de verhuurder.
Annulering
Dit kan uitsluitend per aangetekend schrijven. Tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode is 50 % en nadien de
gehele huursom verschuldigd. Indien de huurder de camper niet op het overeengekomen tijdstip in ontvangst neemt
of vroegtijdig terugbrengt, blijft de hele huursom verschuldigd.
Verplichtingen verhuurder
Verhuurder is verplicht om aan het begin van de huurperiode de auto en de daarbij behorende inventaris compleet en
in goede staat ter beschikking van de huurder te stellen. Hij overhandigt ook de wettelijk vereiste documenten.
Verhuurder is verplicht om een vergoeding te geven wanneer hij de auto niet of niet tijdig kan afleveren. Deze vergoeding is gelijk aan het aantal dagen verzuim vermenigvuldigd met de gemiddelde gecontracteerde daghuur.
Verplichtingen huurder
Indien de verhuurder niet de overeengekomen auto kan leveren maar een redelijk alternatief biedt, dient de huurder
dit te accepteren.
De huurder zal de camper als goed huurder overeenkomstig de bestemming alleen voor recreatieve doeleinden
gebruiken. Huurder is verplicht zich te houden aan de instructies die de verhuurder hem verstrekt. Eventuele schades
komen voor rekening van de huurder als deze zich niet aan de instructies heeft gehouden.
Huurder staat ervoor in dat de auto door alleen hemzelf of door een in het contract vermelde gemachtigde bestuurder
wordt bestuurd. Huurder staat ervoor in dat de auto niet wordt bestuurd onder invloed van alcohol of rijvaardigheid beïnvloedende medicijnen en dat er tijdig gerust wordt. Huurder zal de auto niet doorverhuren of aan derden in gebruik
afstaan.
Huurder zal zelf zorgdragen voor een uitgebreide reis- en annuleringsverzekering. De huurder en/of zijn verzekeraar
dragen bij uitval van de gehuurde kampeerauto de kosten van tijdelijk verblijf en tijdelijk vervoer. Huurder zal verhuurder nooit aansprakelijk stellen voor vergoeding van niet genoten vakantiedagen als gevolg van (gedeeltelijke) uitval
van het gehuurde. Indien gewenst zal huurder zich daar zelf voor verzekeren.
Huurder zal geen veranderingen in of aan de auto aanbrengen.
Wanprestatie huurder
Als de huurder zijn verplichtingen niet nakomt heeft de verhuurder, indien de wanprestatie daartoe voldoende aanleiding geeft, het recht om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Verhuurder heeft tevens recht op vergoeding van
eventuele schade, en op een evenredige vermeerdering van de huurprijs. Tevens is men een boete verschuldigd van
€ 500,-.
Huisdieren
Het meenemen of vervoeren van dieren is in de camper niet toegestaan.
Roken
Het is niet toegestaan in de campers te roken.
Schade en/of verlies
Huurder is aansprakelijk voor schade door verlies, inbeslagneming of beschadiging van de auto en de daarbij behorende inventaris, alsmede voor schade wegens verlies, diefstal e.d. van de auto-documenten en de kosten ten
behoeve van een snelle herkrijging van de betreffende documenten.
Bij schade zoals hierboven dient de huurder meteen de verhuurder in kennis te stellen, alsmede aangifte te doen bij
de plaatselijke politie. Huurder is verplicht een feit, waaruit schade (kan) voortvloeit en/ of dat voor verhuurder en/of
verzekeraar van belang kan zijn, onmiddellijk mede te delen. Huurder zal zich aan de aanwijzingen van verhuurder
houden.
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Schade veroorzaakt door derden
Als blijkt dat schade door derden toegebracht aan de auto volledig is vergoed voor deze derden, c.q. diens verzekering, dan zal de verhuurder het ingehouden eigen risico terstond afdragen aan de huurder.
Eigen risico
Het eigen risico van de huurder bedraagt € 700,- per gebeurtenis. Voor interieurschade en schade ten gevolge van
inspecties van rijksambtenaren is dit maximum niet van toepassing.
Kosten tijdens de huurperiode
Voor rekening van huurder zijn alle aan het directe gebruik van de auto verbonden kosten, zoals die van brandstof en
e.d. schade/ reparatie van banden, ruitschade en boetes, gerechtskosten e.d., tenzij deze voortvloeien uit een omstandigheid die voor rekening van de verhuurder dient te komen. Voor reparaties die een totaalbedrag van € 100,- te
boven gaan, heeft de huurder toestemming nodig van verhuurder. Terugbetaling van reparatiekosten geschiedt alleen
na overlegging van de vervangen onderdelen en een gespecificeerde rekening. Huurder zal reparaties laten uitvoeren
bij een dealer van hetzelfde merk als de auto.
Huurder ontvangt de auto met een volle tank brandstof en dient de auto weer met volle tank terug te brengen.
Inventaris
Hiervan is in elke camper een lijst aanwezig die bij terugkomst gecontroleerd wordt, beschadigde of zoekgeraakte
delen worden in rekening gebracht met de huurder.
Leeftijdsgrens
De bestuurders dienen minimaal 23 jaar oud te zijn en minimaal 1 jaar in het bezit te zijn van een geldig Nederlands
rijbewijs.
P.S. De campers mogen niet op evenemententerreinen worden geplaatst
Wij wensen u een prettige vakantie!!
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