Huurvoorwaarden RentCamper
Huurvoorwaarden RentCamper Kamer van koophandel nummer 60372605
1. Deze huurvoorwaarden v20150101 van RentCamper maken deel uit van alle offertes, online reserveringen via
reserveringformulier op de website van RentCamper tot het aangaan van overeenkomsten, acceptaties ervan alsmede
van de aldus tot stand gekomen overeenkomsten.
2. Ingeval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of onverbindend zal blijken, zullen de overige daardoor niet
worden aangetast en onverkort van kracht blijven.
3. De recente versie van de huurvoorwaarden die voor het ophalen van de camper van kracht is gesteld is van
toepassing.
4. In deze algemene voorwaarden wordt omwille van de leesbaarheid voor zowel mannelijke als vrouwelijke huurders
de mannelijke vorm gebezigd. Hiermee wordt geen seksediscriminatie beoogd.
5. De Nederlandse tekst van de huurvoorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

5. Alle reparaties aan de camper dienen te geschieden door een erkend autobedrijf, bij voorkeur een dealer van het betreffende merk. Alle reparaties aan het huishoudelijke gedeelte van de camper mogen slechts uitgevoerd worden door ter
zake vakkundige personen, hetgeen dient te blijken uit door huurder te overleggen nota’s. De borgsom word ingehouden,
indien de reparatie het gevolg is van het niet naleven van enige verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst.
6. Borgsom wordt ingehouden indien bij de huurder sprake is van opzet, grove schuld of nalatigheid van de camper en
inventaris.

Artikel 7 Aansprakelijkheid huurder.
1. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de camper die ontstaan in tijdens de huurperiode, inclusief, hagelschade en
natuurgeweld
2.Huurder is verplicht, na een ongeval waarbij de camper betrokken is, dan wel bij beschadiging, vermissing of diefstal van de
camper en inventaris, RentCamper daarvan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na het voorval, in kennis te stellen. Naast
Artikel 2 Offerte, prijzen, borgsom en betaling
melden van de schade is de huurder verplicht de camper 1 dag voor de einddatum van het huurcontract tot maximaal 20:00
1. Door het maken van een online reservering gaat huurder akkoord met de huurvoorwaarden, huurperiode, prijzen en uur in te leveren. Indien huurder verzuimt deze stappen te uit te voeren, wordt hij in gebreken gesteld en zal de borgsom als
waarborgsom(men). Hierbij is er sprake van een overeenkomst.
vergoeding van de schade worden ingehouden. Voor de schade aan de camper zal het eigenrisico van kracht blijven.
2. Huurder dient een vooruitbetaling van 50% van het huurbedrag te verrichten binnen 5 werkdagen na het maken van 3. Huurder dient alle aanwijzingen ter zake van RentCamper onmiddellijk en volledig uit te voeren.
een reservering, resterende bedrag dient 8 weken voor vertrekdatum op rekening van RentCamper te stand en de
4. Huurder verplicht zich van het voorval de plaatselijke autoriteiten/politie een rapport dan wel proces-verbaal te laten opborgsom van €1000,- dient ook 8 weken voor vertrekdatum op rekening van RentCamper staan.
maken en dit RentCamper uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter hand te stellen.
3. Als een camper is gehuurd door meerdere personen, zijn alle huurders en bestuurders hoofdelijk aansprakelijk.
5. Huurder noteert zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van eventuele betrokken voertuigen
4. De waarborgsom zal binnen 14 werkdagen na inname van de camper worden terugbetaald, verminderd met
(maatschappij en polisnummer), de namen en adressen van bestuurder, andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen.
eventuele kosten en/of schade. In geval van schade kan de terugbetaling langer duren.
Huurder verzoekt voorts de betrokkenen het Europese schadeformulier mede in te vullen en te ondertekenen. Ook al deze
gegevens stelt huurder onmiddellijk docht uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter beschikking van RentCamper .
Artikel 3 Totstandkoming, duur en annulering
6. Huurder verlicht zich mee te werken totdat de schade is afgehandeld bij RentCamper.
1. Bij het ophalen van de camper dient de huurder en RentCamper het huurovereenkomst RentCamper te
7. Bovenhoofdse schade word verrekend met de borgsom. Onder bovenhoofdse schade wordt verstaan alle schade aan de
ondertekenen. Een definitieve verhuur van de camper vindt plaats als door de huurder de gevraagde documenten zijn
bovenzijde (dak) van de camper veroorzaakt door bijvoorbeeld o.a ; takken ,hagel , stenen , maar ook schade aan de luifel
geleverd, het verschuldigde huurprijs en waarborgsom binnen de gestelde termijnen aan RentCamper zijn voldaan.
valt onder de bovenhoofdse schade.
2. Bij annulering is huurder en RentCamperverschuldigd aan RentCamper: 20% van de huursom tot 10 weken voor het 8. Het eigenrisico is € 1000,- per schade /gebeurtenis, behalve wanneer: - de schade is ontstaan doordat er iets heeft
begin van de huurperiode. 50% van de huursom tot 6 weken voor het begin van de huurperiode. 90% van de huursom plaatsgevonden in strijd met deze huurvoorwaarden. - de schade is ontstaan door vermissing van de camper waarbij de
binnen 6 weken voor het begin van de huurperiode. 100% bij aanvang van de huurperiode (het eerder terug brengen
huurder niet alle sleutels en/of bediening van de alarminstallatie aan RentCamper kan overhandigen. In deze gevallen zal de
van de camper zal niet leiden tot terugbetaling van de huurprijs of een gedeelte hiervan). Het berfet hier annulering
gehele schade verhaalt worden aan de huurder, ook als deze boven de € 1000,- ligt.
door huurder en RentCamper.
9. Voor rekening van huurder blijft altijd, die RentCamper hierbij vrijwaart:
3. Huurder verplicht zich de camper uiterlijk op de dag en het tijdstip, dat het huurovereenkomst RentCamper eindigt
. Schade aan derden, die om welke reden dan ook niet door de verzekeraar wordt vergoed.
aan RentCamper terug te bezorgen, tenzij voordien door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd . Schade waarbij door verzekeraar krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is.
en deze verlenging hem door RentCamper is toegestaan. De huurtermijn wordt verlengd onder overigens
. Als de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade.
gelijkblijvende huurvoorwaarden RentCamper. Verlening huurperiode kan nooit telefonische plaats vinden.
. Een eigen risico van € 1000,- per schadegeval/gebeurtenis.
4. Indien de camper niet binnen in de huurovereenkomst vermelde, eventueel binnen verlengde termijn bij
. Overtreding door huurder van de wegen, verkeerswetgeving of overeenkomstige bepalingen in het binnen– en buitenland.
RentCamper weer is ingeleverd, ontstaat voor RentCamper het recht tot onmiddellijke terugname van de camper,
. Door huurder en/of inzittenden van de camper gepleegde overtredingen en strafbare feiten
waarbij overigens de huur automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen tot en met de dag dat de camper weer in
. Schade ontstaan door opzettelijk handelen of nalaten van de huurder of bestuurder.
bezit is van RentCamper. De dagprijs over de verlengde periode bedraagt € 275,- per dag onverminderd de eventuele . De door RentCamper te maken gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de huurder.
door RentCamper verder te lijden schade en te maken kosten. Een deel van een dag geldt als volledige dag.
. Schade ontstaan wanneer de bestuurder ten tijde van het schadegeval onder zodanige invloed van alcohol, medicijnen, of
5. RentCamper kan de huurovereenkomst en/of online reservering zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst enig bedwelmend of opwekkend middel, dat hij niet in staat moet worde geacht de auto naar behoren te besturen.
beëindigen en zich weer in het bezit van de camper te stellen, de huurder dient hier volledig aan mee te werken:
. Reparatie en onderhoud van de camper, dan wel overige omstandigheden waardoor de huurder tijdens de huurperiode
. Indien blijkt tijdens de huurperiode, dat de huurder de verplichtingen uit huurvoorwaarden en huurovereenkomst niet, tijdelijk geen gebruik kan maken van de camper.
niet op tijd of niet ten volle nakomt.
10. De huurder is aansprakelijk voor de genoemde schade en de daarmee verband houdende sleep- en transportkosten.
. Indien de betalingen niet volgens afspraak worden voldaan, zal de reservering na een tweede herringering door
11. Indien inbeslagname plaats vindt door een overheid omdat naar de mening van de overheid met de camper een overtredRentcamper worden geannuleerd en zullen er annuleringskosten in rekening worden gebracht volgens artikel 3.2.
ing heeft plaats gevonden of anderszins, al dan niet te kwader of goeder trouw, is de huurder verplicht tot vergoeding van de
. Bij overlijden, onder curatelenstelling, aanvraag voor surseance van betaling of faillissement van huurder
volledige geleden materiële schade en immaterieel schade door RentCamper.
. Bij vestiging in het buitenland van de huurder
12. De huurder dient de camper niet achter te laten zonder deze behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing
. Bij vordering van overheidswege van desbetreffende verhuurde camper, dan wel bij beslag op de gehuurde camper
beschermd te hebben.
. Indien blijkt dat de huurder onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
13. Huurder vrijwaart RentCamper onvoorwaardelijk voor alle aanspraken ter zake. Indien RentCamper ondanks het
. Indien de camper niet meer veilig is om te verhuren.
bovenstaande toch voor dergelijke kosten en schaden wordt aangesproken, zal huurder op eerste vordering en naar opgave
6. Aller tijde bij annulering reservering of beëindiging huurovereenkomst zijn administratiekosten en geleden schade
van RentCamper die kosten en schade alsmede gevolgkosten onverwijld aan RentCamper voldoen. Bij gebreke hiervan heeft
van RentCamper niet terug te vorderen.
RentCamper recht op vergoeding door huurder van de wettelijke rente.
7. Indien RentCamper niet in staat zal zijn de camper aan huurder ter beschikking te stellen, heeft RentCamper het
14. Indien door RentCamper wordt aangegeven, dat de camper wel in de staat is voor verhuur, dient de huurder daarmee
recht de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, althans als ontbonden te verklaren.
akkoord te gaan. Bij weigering is artikel 3.2 van toepassing.
Huurder vrijwaart RentCamper voor alle aanspraken of schadevergoeding.
15. RentCamper is nooit aansprakelijk voor: indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs-en/of milieuschade
waaronder begrepen omzet– en winstderving, geleden verlies, gedane investeringen, productiestagnatie, verlies van
Artikel 4 Aflevering en terugbezorging
marktaandeel etc.
1. Bij terug bezorging dient de camper in oorspronkelijke staat te verkeren als bij aflevering. Schades, vermiste
onderdelen, beschadigingen, vernielingen door huurder en reparaties (met uitzondering van defecten voor vertrek) zijn Artikel 8 Verplichtingen RentCamper
voor rekening van de huurder.
RentCamper heeft voor de camper een WA en Volledig-Casco (all-risk) verzekering afgesloten alsmede een pechhulpverze2. De camper wordt door RentCamper afgeleverd met een volle brandstoftank, volle gasfles, toiletvloeistof, lege
kering.
schoonwatertank, lege afvalwatertank , schoon toiletcassette en van binnen en buiten volledig schoongemaakt.
Huurder dient de camper ook weer in deze staat terug te bezorgen bij gebreke worden kosten in rekening gebracht
Artikel 9 Verboden
(schoonmaakkosten minimaal € 275,-).
1. Huisdieren zijn niet toegestaan. (bij overtreding wordt er kosten van € 500,- in rekening gebracht)
3. Voor vertrek inspecteerd RentCamper samen met de huurder de camper, alsmede de daartoe behorende inventaris 2. Het is verboden om in de camper te roken. (bij overtreding wordt er € 500,- in rekening gebracht)
en uitleg over gebruik van de camper. De huurder gaat akkoord en ondertekend hierna de volgende onderdelen van
3. Het is niet toegestaan de camper in de wasstraat te reinigen en schuurmiddelen te gebruiken bij reiniging van ramen en
het huurovereenkomst RentCamper: huurovereenkomst RentCamper, huurvoorwaarden RentCamper, staat van
interieur.
bevinding camper, inventarislijst en schadeformulier bij vertrek.
4. De camper over te beladen.
5. Fietsen, surfplanken, ski’s en dergelijke in het woon gedeelte te vervoeren.
Artikel 5 Gebruik van de gehuurde camper
6. Frituurvet te gebruiken.
1. Alleen de met name in de huurovereenkomst genoemde bestuurders mogen na het inleveren van een kopie van hun 7. Stickers te plakken op of in de camper (indien noodzakelijk, denk aan Zwitserland vignet).
rijbewijs, legitimatie bewijs, huidige adresbewijs. Bestuurders moeten minimaal 25 jaar oud zijn en minstens 3 jaar in
8. Met de camper door ruig terrein of buiten gebaande paden te rijden.
het bezit zijn van een geldig rijbewijs (B).
9. Harder te rijden dan wettelijk is toegestaan en in ieder geval nooit harder dan 110km/uur.
2. De huurder dient ervoor te zorgen, dat hijzelf als bestuurder of iedere andere bestuurder die genoemd is in de
10. Barbeque onder de luifel
huurovereenkomst te allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid bezit die tot goed
besturen is vereist.
Artikel 10 Restbepalingen
3. Het beruik van biodiesel is niet toegestaan.
1. RentCamper adviseert huurder nadrukkelijk om een geschikte reisverzekering af te sluiten.
4. Huurder verbindt zich de camper zorgvuldig te gebruiken en te onderhouden, Als volgens de aanwijzingen zoals die 2. Welke landen bezocht mogen worden: alle landen van (die in het huurcontract RentCamper met huurder zijn opgenomen)
door RentCamper worden gegeven. Met name zal hij geregeld de bandenspanning, het olie- en koelvloeistofpeil
Europa (conform groene kaart) m.u.v. Marokko en landen waar voor een negatief reisadvies is gegeven of worden afgekeurd
controleren en zondig op peil brengen.
door RentCamper. Indien er wordt afgeweken van de bestemmingen, die in het huurcontract zijn opgenomen, door de
5. De camper mag uitsluitend gebruikt worden in de op de huurovereenkomst vermelde landen.
huurder, dan zijn alles soorten schades die hieruit voortvloeien te verhalen op de huurder.
6. Huurder dient ervoor te zorgen dat de camper uitsluitend op verharde wegen en overeenkomstig bestemming
3. Huurder dient een kopie van geldige legitimatiebewijs, rijbewijs en huidige adresbewijs aan RentCamper te overhandigen.
gebruikt wordt; dat de camper op behoorlijke wijze wordt behandeld en verzorgd en dat voor overbelasting en
4. Indien de auto van de huurder bij of op het terrein van RentCamper wordt geparkeerd gedurende de huurperiode, is dat op
beschadiging van interieur en exterieur wordt gewaakt. Huurder dient de camper te gebruiken in overeenstemming met eigen risico.
de plaatselijke wetten en verordeningen en de aanwijzingen van het daartoe bevoegde gezag op te volgen.
5. Op al onze overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
7. Het is de huurder verboden eigenmachtig veranderingen, toevoegingen, opschriften, versieringen, stickers e.d. aan
6. Eventuele btw, prijswijzigingen en schrijffouten voorbehouden.
te brengen aan de camper.
8. Het is de huurder uitdrukkelijk verboden de gehuurde camper te gebruiken of te doen gebruiken voor rijonderricht,
het trekken van andere voertuigen, het tegen betaling vervoeren van vracht of andere personen, dan wel handelingen
ter verrichten, te doen verrichten of na te laten waardoor schade aan de camper kan ontstaan of de belangen van
RentCamper kunnen worden geschaad.
9. Het is huurder uitdrukkelijk verboden de camper te onderverhuren, te verpanden, in bewaring te geven, te belenen
of op enigerlei wijze, hoe ook genaamd, over de camper te beschikken is in strijd met de belangen van RentCamper.
10. Gedurende de huurperiode zijn de aan de gebruik van de camper verbonden kosten (bijv. tolgelden en de kosten
voor brandstof, boetes, lekke banden, reiniging en parkeren) voor rekening van huurder.
11. De camper wordt alleen aan de huurder meegegeven als deze een origineel paspoort of identiteitskaart kan
overhandigen.
Artikel 6 Onderhoud, reparatie, overige kosten.
1. Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden worden in principe door RentCamper uitgevoerd. RentCamper zorgt
ervoor dat periodiek onderhoud tijdens een huurperiode niet nodig is tenzij in een huurperiode meer dan 8.000km
gereden wordt. In dat geval dient de huurder verplicht een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren door een erkend
autobedrijf. Wanneer de huurder hiervan afwijkt wordt een onderhoudsbeurt door RentCamper uitgevoerd en de
kosten hiervan bij de huurder in rekening gebracht.
2. Alle kosten die rechtstreeks volgen uit het gebruik van de camper zijn voor rekening van huurder. Met name valt
hierbij te denken aan de kosten van brandstof, wassen, bandreparatie, stalling, ruitbreuk, boetes etc.
3. Noodzakelijke reparaties aan de camper, welke het bedrag van € 100,- of een met dit bedrag corresponderend
bedrag in vreemde valuta niet te boven gaan, kunnen met toestemming van RentCamper worden uitgevoerd. Overige
reparaties mogen slechts worden uitgevoerd na uitdrukkelijke toestemming van RentCamper bij gebreke waarvan deze
kosten voor rekening van huurder zijn.
4. Huurder dient erop toe te zien dat een reparatie het beoogde resultaat oplevert en dat de kosten in
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