VOORWAARDEN VERHUUR CAMPERS.
Art.1:
OVEREENKOMST
- Deze overeenkomst is bindend voor de huurder en diegenen die hem vertegenwoordigen.
De huurder heeft niet het recht dit contract geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.
Degene die het contract tekent is altijd verantwoordelijk voor de camper en alles wat in deze
huurvoorwaarden staat.
Het in gebruik nemen van onze campers impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud van
onze volledige huurvoorwaarden.
Art 2: RIJBEWIJS EN IDENTITEITSKAARTEN
- De huurder moet een fotokopie overleggen van een geldig rijbewijs en identiteitskaart
of paspoort.
Art 3: LEEFTIJD
- Minimum leeftijd van de huurder moet 23 jaar bedragen.
Art 4: PRIJSBEREKENINGRESEVERING
- De reservering is pas definitief na ontvangst van 50% van de huursom. Het restant
dient betaald te zijn uiterlijk 4 weken voor aanvang van huurperiode.
Bij gebreke hiervan heeft de verhuurder het recht de gereserveerde periode opnieuw
te verhuren zonder dat zulks enig recht geeft op teruggave van het betaalde
voorschot aan de huurder.
Art.5:WAARBORG
-De waarborg bedraagt 1000 = Euro en moet 1 week voor vertrek op de bank aanwezig zijn.
De waarborg zal aan de huurder worden teruggestort binnen 3 weken na de dag waarop de
huurder het voertuig in diezelfde staat heeft terugbezorgd,als waarin hij dit ontvangen heeft.
In mindering van de waarborg kunnen komen: boetes,ontbrekende onderdelen,schade
binnen en buiten ( ook schroeigaten van sigaretten, kapotte autobanden, krassen van
takken, enz )
Beschadigingen aangebracht door derden,diefstal van onderdelen, schade tengevolge van
Inbraak, niet gereinigde wagen, enz…. De controle voor terugvangst van de camper in
goede staat gebeurt altijd onder voorbehoud van achteraf vastgestelde verborgen
beschadigingen. Bij ongeval of beschadiging zal de waarborg geïnd worden en na uitspraak
van de rechtbank of volledige afhandeling van het verzekeringsdossier al dan niet
terugbetaald worden.
Huurprijs
Art 6: De huurprijs omvat:
- Verzekering tegenover derden
- Verzekering tegen brand en diefstal ( voor diefstal onder voorwaarde dat de sleutels
terugoverhandigd worden )
- All risk verzekering met een eigen risico van 1000,= Euro. De onderweg noodzakelijke.
Onderhoudsbeurten en/of reparaties van motor en mechaniek mits overlegging van een
duidelijke en officiële factuur op naam van Aalderink auto’s.
Kassabonnen worden niet geaccepteerd Onderhoud en reparaties dienen te worden
uitgevoerd door een erkende garage. Voor reparaties boven 100,= Euro is de huurder
verplicht zich vooraf in verbinding te stellen met de verhuurder,zoniet behouden wij ons het
recht voor om terugbetaling te weigeren.
Art.7: De huurprijs omvat niet:
_ De kosten van reparatie aan motor en mechaniek ten gevolge van eigen slecht gebruik dan
wel verwaarlozing van de vereiste onderhoudsbeurten e.d.

- De kosten van beschadigingen als gevolg van onoordeelkundig gebruik,
opzet,onoplettendheid,inbraak,oneigenlijk gebruik ( rijden op niet verharde wegen door
rivierbeddingen,zeewater enz. )
- Verzekering van de persoonlijke bezittingen van de huurder.
- Internationale Reis en Kredietbrief ANWB. Of Automobilistenhulpverzekering.
voor de prijs van 24,82 euro af te sluiten bij Aalderink auto’s.
Art.8 : Annulering
- Geeft geen automatisch recht op ontbinding van dit contract,noch recht op terugbetaling
voorschot. Indien geboekt langer dan 2 maanden voor vertrek is een annuleringsverzekering
aan te raden af te sluiten bij uw verzekeringsagent. Of bij Aalderink auto’s.
Art.9: Huurperiode
- De huurperiode begint vanaf zaterdag 14.00 uur, en eindigt ten laatste om zaterdag
ochtend 10 uur. In afwijking hiervan komen partners overeen dat huurder .mag vertrekken
indien de staat van het voertuig dit toelaat.
Art.10: Gebruik van het voertuig
a. De huurder zal de camper slechts mogen gebruiken mits stipte naleving van alle
wettelijke bepalingen.
b. Het is verboden de camper te gebruiken om te duwen of te slepen,deze onder te
verhuren, te gebruiken voor betaald personen- of goederen vervoer,aan te wenden
voor koersen of snelheidsproeven.
c. Het is verboden zelfklevers e.d. op de camper aan te brengen.
d. De huurder is regelmatig verplicht, koelwater,oliepeil, enz. te controleren.
De huurder dient ervoor zorg te dragen dat bij lekke band,de kapotte band
gerepareed
wordt en ons dit te melden
e. Honden en huisdieren zijn niet toegestaan ( of in overleg met de verhuurder)
Het gebruik van frituurvet en licht ontvlambare stoffen is verboden.
f. Het gebruik van bagage- en fietsenrek is volledig op eigen risico van de huurder,dus
ook alle mogelijke schade ten gevolge van losraken van de bagage.
Het is niet toegestaan te roken in het voertuig.
Art.11: Verzekering
- Op straffe van verval van de verzekeringswaarborgen dien de landen die bezocht zullen
worden, opgegeven dienen te worden. Wordt de camper in eigendom opgeeist om reden van
ontduiking van invoerrechten, accijns,BTW of omwille van smokkel, het in het bezit hebben
van wapens, handel of vervoer van verdovende middelen of om welke reden dan ook, dan
vervallen alle verzekeringsvoorwaarden. Voorbehoud dient ook gemaakt voor streken of
plaatsen met hoge risico’s zoals politieke onrusten, betogingen, stakingen, oorlog enz.
Als ook in gebieden gevaarlijk voor natuurrampen. Uitgesloten van verzekering zijn:
- beschadiging tijdens het vervoer van het voertuig het aan boord nemen of lossen.
- beschadigingen ten gevolge van slecht onderhoud of overbelasting, onvoorzichtigheid,
nalatigheid of als gevolg van het rijden over al dan niet berijdbare wegen.
- Schade aangebracht door de huurder, niet zijnde het gevolg van een aanrijding.
- Iedere erkenning van verantwoordelijkheid, iedere overeenkomst, iedere vaststelling van
schade, ieder belofte van schadevergoeding en iedere betaling door betrokkene bij ongeval
gedaan, zonder toestemming van elke verplichting ten over de verzekerde huurder.
Elke camper is verzekerd voor evenveel personen als er zitplaatsen zijn
Art.12: Ongevallen-schade-overtredingen
a. De huurder verplicht zich ertoe bij alle ongevallen Aalderink auto’s te verwittigen en
dit schriftelijk te bevestigen met volledige ongevallenaangifte.

b. De huurder en bevoegde bestuurders zij aansprakelijk voor processen en begane
overtredingen, in geen geval kan de verhuurder aansprakelijk gesteld worden.
c. Ongeoorloofd houden van gehuurde camper na verstrijken van huurperiode is zonder
meer verboden en zal aanleiding geven tot gerechtelijke stappen onverminderd
schadevergoeding.
d. De gebruiker of huurder ontlast Aalderink auto’s van elke aansprakelijkheid en
schadevergoeding in geval van technisch defect en voor alle nadelige gevolgen,
blijvende lichamelijke letsels enz….die uit om het even welk defect en/of ongeval
zouden kunnen voort vloeien, wat ook de oorzaak was van het ongeval of schade.
Aalderink auto’s is niet verantwoordelijk voor schade of pech ten gevolge van
weersomstandigheden of vorst. Elke schadevergoeding door de verhuurder is uitgesloten.
Integendeel kan schadevergoeding geeist worden van huurder die gehouden is de nodige
voorzorgen te nemen tegen de weesomstandigheden of tegen bevriezen van
waterinstallaties, diesel, olie, enz…
Afhalen en terugbezorgen
Art.13: - De huurder dient voor zijn vertrek de staat van de gehuurde camper te controleren
alsook de boorddocumenten, nummerplaat, chassisnummer, enz. En ervoor zorgen dat het
voertuig in dezelfde staat terugbezorgd wordt bij Aalderink auto’s.
Art.14: - Bij discussie kan de huurder binnen de acht dagen na binnenbrengen van de
camper op zijn kosten een neutraal expertisebureau aanstellen om de schade te begroten.
Een schadelijst, opgemaakt bij vertrek en binnenbrengen van de camper,alsook eventuele
video-opnamen of foto’s gemaakt voor vertrek en bij binnenbrengen van de camper, kan als
bewijsmateriaal gebruikt worden en maken integraal deel uit van deze huurovereenkomst
Onder uitdrukkelijke voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en aanvullingen.
Parkeren van de eigen wagen op het terrein van Aalderink auto’s is tijdens het gebruik van
de camper kosteloos,doch op volledige verantwoordelijkheid van de huurder.
Art.15: - De Huurder brengt steeds de gehuurde camper terug op plaats van afhaling
namelijk Aaderink auto’s eerder terugbrengen van de camper geeft geen aanleiding van
terugbetaling van de huur, ook niet gedeeltelijk. De gehuurde camper moet grondig
gereinigd teruggebracht worden, zoniet worden de reinigingskosten aangerekend. ( buiten
65,= Euro,binnen ook 65,= Euro en toilet 65,= Euro)De camper moet worden terug gebracht
met een volle brandstoftank. Brandstof moet voldoen aan de Wettelijke Bepalingen van het
wegverkeer.( witte diesel )

Art. 16:Overmacht
- Indien de gehuurde camper door overmacht ( bijvoorbeeld ongeval aan de camper ) niet
ter beschikking gesteld kan worden aan de huurder, zal voor elke verloren dag een
overeenkomstig gedeelte van de huurprijs betaald worden. .In ieder geval zal de verhuurder
de nodige maatregelen nemen om een ander gelijkwaardige camper ter beschikking te
stellen.
Indien dit gebeurt binnen 24 uur, kan de huurder geen aanspraak maken op weigering,
verzoek tot terugbetaling of om het even welke schadevergoeding of reductie. Maximaal kan
niet meer dan de volledige huursom worden terugbetaald en de huurder verklaart zich
uitdrukkelijk akkoord dat de verhuurder nooit aansprakelijk gesteld kan worden voor welke
kosten of schade dan ook. .Ingeval laattijdig binnen brengen van de camper is de huurder
verplicht telefonisch te verwittigen voor de beëindiging van het contract, al dan niet geldige
reden van laattijdig binnenbrengen. Ingeval van ongeldige reden wordt een
schadevergoeding van 25,= Euro excl BTW per uur aangerekend. Wegens genotsderving,
onverminderd het recht van de verhuurder om zijn overige schuldenposten te verhalen op de
huurder.

Ik ga akkoord met deze voorwaarden:
Naam……………..…………………………………………………………..
Adres…………………………………………………………..……………..
Postcode…………………….Plaats……………………………………..…
Tel nr………………...………Mob…………...………….……………..…...
Bank rek nummer……………………………………………………...…...
Handtekening huurder…………………………………………………...…
Camper nr…Katamarano 1……...Merk…Ford – Rimor………..………....
Eigenaar…B.H.Aalderink…………………………….…………………....
Adres……Van Damstr 24…………………………………………………
Postcode…7244 BJ……………...Plaats…Barchem…..…………………..

