
voorwaarden campers

De huurperiode
• De huurperiode begint op de vermelde datum op het 

huurcontract. De camper dient op deze datum en tijd 
opgehaald te worden.

• De minimale huurperiode voor het huren van een 
camper buiten het hoogseizoen is 4 dagen. Binnen het 
hoogseizoen (juli en augustus) is dit 14 dagen.

• Het is niet mogelijk het voertuig buiten onze 
openingstijden op te halen of te retourneren.

• Bij het huren van een camper krijgt u 250 vrije 
kilometers per dag. U betaalt € 0,25 cent per extra 
gereden kilometer. Deze kosten worden aan het einde 
van de huur berekend.

• De camper dient op de tijd en datum teruggebracht te 
worden welk is afgesproken in het huurcontract. Als u 
wilt verlengen dient u toestemming te vragen aan de 
verhuurder.

• Indien de camper niet op de afgesproken tijd of datum 
wordt teruggebracht zullen wij kosten in rekening 
brengen van minimaal € 200,-. Dit geldt niet indien 
de huurder kan aantonen dat de overschrijding van 
de huurperiode het gevolg is van een technisch 
mankement welk gemeld is bij de verhuurder.

• Niet genoten huurdagen worden niet gerestitueerd.
• Indien de verhuurder niet de overeengekomen camper 

kan leveren, maar een redelijk alternatief biedt, dient de 
huurder deze te accepteren.

• Voor vertrek krijgt de huurder instructies en toelichting 
op de werking en het gebruik van de camper, de 
apparatuur en de accessoires. Deze instructies zijn 
terug te vinden in de camper. Indien er vragen zijn over 
het gebruik van de camper, dienen deze voor vertrek 
gesteld te worden.

• De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade 
ontstaan door het niet of niet tijdig leveren van de 
camper door omstandigheden die de verhuur niet valt 
toe te rekenen. 

De huurprijs 
• De prijzen van de huur zijn gebaseerd op de looptijd van 

de overeenkomst.
• Een huurdag is gebaseerd op 24 uur.
• De huurprijs is inclusief 250 vrije kilometers, de kosten 

per extra gereden kilometers zijn € 0,25 per kilometer.
• Bij de tarieven zijn inbegrepen: verzekering, afschrijving, 

rente, normaal onderhoud, mobiliteitsgarantie 
en houderschapsbelasting – prijswijzigingen 
voorbehouden.

• De vermelde prijzen zijn exclusief brandstof.

Legitimatie en borgstelling 
• Bij het ophalen van de huurauto dient de huurder zich 

te legitimeren met een geldig rijbewijs en een geldig 
paspoort of ID kaart. Hier wordt een afgeschermde 
kopie van gemaakt.

• Indien een van deze documenten niet getoond kan 
worden bij het ophalen van het voertuig houden wij het 
recht om geen overeenkomst aan te gaan.

• De minimale leeftijd voor het huren van een camper is 
23 jaar. De bestuurder dient minimaal 3 jaar in het bezit 
te zijn van een rijbewijs.

• De borg bedraagt € 1000,- en dient voldaan te worden 
door middel van een creditcard (VISA of MasterCard) bij 
het ophalen van de camper. Wij accepteren geen pin of 
contanten voor de borg.



Gebruik 
• Wij verwachten dat de huurder de camper in goede 

staat en bezemschoon terugbrengt. 
• Van de huurder wordt verwacht dat deze regelmatig 

het oliepeil, koelwaterpeil en bandenspanning 
controleert.

• Het is niet toegestaan het voertuig te verplaatsen met 
meer dan het wettelijk maximum aantal personen 
(aangegeven zit en slaapplaatsen).

• Het totale gewicht na belading mag niet meer zijn 
dan de op het kenteken vermelde totaal toegestane 
maximale massa.

• Alle landen welk op de groene kaart staan mogen met 
de camper worden bezocht. 

• Het is niet toegestaan de camper te gebruiken voor 
festivals of sneeuwbestemmingen.

Verzekeringen en eigen risico
• De camper is WA verzekerd (Allrisk).
• Het standaard eigen risico per schade bedraagt € 1000,- 

per schadegeval in geval van casco schade. Deze kan 
niet worden verlaagd.

• Voor bovenhoofdse schade geldt een verhoogd eigen 
risico van € 1.500,- per schadegeval. Deze kan niet 
worden verlaagd.

• In geval van schade dient er een schadeformulier 
ingevuld te worden. Indien deze niet wordt ingevuld 
wordt het volledige schadebedrag in rekening gebracht. 

• Bij diefstal, inbraak en schade waarbij de tegenpartij 
niet bekend is, wordt de huurder verzocht direct 
aangifte te doen bij de politie en het proces-verbaal 
met het schadeformulier per ommegaande aan de 
verhuurder toe te sturen.

• Bij schade waarbij sprake is van drank- of drugsgebruik 
of slecht huisvaderschap, geldt een aansprakelijkheid 
voor alle geleden schade.

• Beschadigingen aan het interieur en/of de inventaris 
worden niet door de verzekering gedekt. Herstel of 
vervangingskosten zijn geheel voor de rekening van de 
huurder.

• De verhuurder is niet aansprakelijk voor directe/
indirecte schade, welk het gevolg is van handelen van 
de huurder.

Reparatie en schade
• Indien er tijdens de reis een mechanisch defect aan 

de camper voordoet mogen reparaties in dergelijke 
gevallen slechts worden uitgevoerd door een dealer van 
het desbetreffende merk.

• Niet noodzakelijke reparaties zijn voor rekening van de 
huurder.

• Door een defect aan een onderdeel tijdens de reis kan 
de huurder geen aanspraak maken op vergoeding van 
de huurdagen.

• Indien de camper tijdens de huur niet meer rijdbaar zal 
de verhuurder zorgen voor (vergelijkbaar) vervangend 
vervoer.

• Bij een defect aan de camper dient de huurder direct 
de verhuurder op de hoogte te brengen.

Betaling 
• Het volledige huurbedrag dient betaald te worden bij 

het ophalen van het voertuig.
• Betaling kan alleen per pin of creditcard worden 

voldaan. Contante betalingen worden niet 
geaccepteerd.

• Bij retour dient het resterende saldo direct voldaan te 
worden.

Tanken 
• De huurder van het voertuig krijgt deze met een volle 

tank mee. Bij het retourneren levert de huurder het 
voertuig weer met volle tank in. Wanneer dit niet 
het geval is brengen wij naast de brandstof extra 
tankkosten van € 10,- in rekening.

Schoonmaakkosten 
• U krijgt de camper schoon van ons mee. Wij verwachten 

van u dat u deze in dezelfde staat terugbrengt. Als dit 
niet het geval is worden alle hieruit voortvloeiende 
kosten aan u doorbelast.

• Het is ten strengste verboden om te roken in de 
camper, bij constatering hiervan worden altijd 
schoonmaakkosten in rekening gebracht met een 
minimum van € 1000,- 

• Huisdieren zijn niet toegestaan in de camper. Bij 
constatering hiervan worden schoonmaakkosten in 
rekening gebracht met een minimum van € 500,- 

Annuleren
• De huurder kan kosteloos 4 weken voor aanvang de 

reservering annuleren.
• Indien de huurder binnen 4 weken voor aanvang 

annuleert wordt er 20% van de huursom als 
annuleringskosten gerekend. Bij annuleren binnen  
7 dagen voor aanvang rekenen wij 50% van de huursom 
als annuleringskosten.

• Annuleren op de dag van vertrek of no show? 
Dan rekenen wij 100% van de huursom als 
annuleringskosten.

Telematica 
•  Het is de verhuurder toegestaan het voertuig uit te 

rusten met telematica oplossingen.


