
Huurcontract

Enerzijds; Mevr. Valerie Jonckheere met ID X6269973N en verder de verhuurder, verplicht zich 
tot het vervullen van de algemene voorwaarden van dit contract van de kampeerauto 
……………………te verhuren met nummerplaat ………………. Vanaf …………..tot……………………..; Voor 
de prijs van ………….. en anderzijds D………..
Met ID …………………. En verder de huurder,  verplicht zich tot vervullen van de algemene 
voorwaarden van dit contract gedurende de boven vermelde data.

Algemene voorwaarden bij het ondertekenen van de reservatie

1. Het boeken van het voertuig bevat de betaling van 30% van het totaal van de huur als 
aanbetaling (…….€). In geval van annulering door de klant van de aangevraagde boeking, zullen
de volgende sancties op de voorafbetaling getroffen worden:

2. Indien de annulering 30 dagen vóór het begin van de huur wordt aangekondigd  … 50% 
indien het wordt aangekondigd tussen de 30 en de 16 dagen vóór het begin van de huur  de 80
% en als dit wordt aangekondigd binnen de 16 dagen van het begin van de huur  de 100 %.

3. Het totaal van het gecontracteerde bedrag zal moeten vereffend zijn vóór het vertrek. 
Tevens zal een borgsom neergelegd worden om het  goede  gebruik en correcte teruggave  van
het voertuig te garanderen, met een bedrag van 750 € dat overeenstemt met de franchise van 
de  omnium verzekering . Altijd ,als wanneer de kosten van de herstellingen die moeten 
gedaan worden aan het voertuig hoger liggen dan de franchise, zal er aangifte gedaan worden 
aan de verzekering en zal de franchise worden ingetrokken.

4. De huurder zal geen vergoeding kunnen eisen  als de oorzaak overmacht of toevallige reden 
is zo het voertuig niet op de voorziene datum zou worden binnengebracht.
Men verstaat onder hoofd reden een panne of ongeval dat niet kan hersteld worden tegen de  
voorziene datum van teruggave van de kampeerauto.

5. In geval dat de huurder, op eenzijdige beslissing, de begin periode te laat start of eerder de 
huurperiode stop zet, zal hij in geen enkel geval terugbetaling kunnen eisen.

6. De minimum leeftijd om het voertuig te mogen besturen is 25 jaar , de medereizigers mogen
de kampeerauto niet besturen en de huurder is de verantwoordelijke voor het vervullen van 
dit punt.
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. Het is ten strengste verboden het voertuig te nuttigen in strijd met de goede zeden, wetten 
en gewoonten. Het is uitdrukkelijk verboden meer mensen te vervoeren dan door de wet 
bepaald, te racen  , vervoer van goederen of voorwerpen, wel dan niet toegelaten door onze 
wetgeving, het gebruik ervan af te staan onder  lucratieve  of bezwarende titel, om baat .

8. De gebruiker verantwoord zich voor eender welke sanctie of boete, die wegens het 
overtreden van de van kracht zijnde beschikkingen opgelegd worden, en is tevens 
verantwoordelijk in geval dat het voertuig door zijn fout wordt tegengehouden of in beslag 
wordt genomen, en zal tevens met de kosten belast worden wegens ophouden van inkomsten 
door de verhuurder gedurende de tijd van stilstand van het voertuig, en zal er per dag van niet 
beschikbaarheid van het voertuig , wegens inhouding of in beslagname het dagelijks 
verhuurtarief worden aangerekend die van toepassing is volgens model en tarief die van 
kracht zijn voor het verhuur van het voertuig.

9. In geval van stilstand van het voertuig wegens unieke reden of door een  reden enkel en 
alleen de toe te schrijven aan de huurder zal hij verantwoordelijk zijn voor de nadelen 
veroorzaakt door deze stilstand.

10. Het gehuurde voertuig zal teruggebracht worden in goede hygiënische omstandigheden , 
met de binnenkant schoongemaakt en de w.c. reservoir van afval water  behoorlijk geleegd.
In tegen geval zal de huurder het bedrag va, 75€ moeten betalen.

11. Indien de klant het huurcontract wil verlengen, zal hij dit met drie dagen vóór het einde 
van contract moeten melden. De  eventuele bevestiging van verlenging zal afhankelijk zijn van 
de beschikbaarheid die de verhuurder heeft op dat ogenblik, en compromitteert zich niet  aan 
een vaste prijs .  De niet toegelaten te late afgifte  die niet te wijten zijn aan overmacht, zullen 
beboet worden met een driedubbel dag tarief toegepast op het contract.

12. Het voertuig dat deel uitmaakt van dit contract is verzekerd volgens de wet, met een 
franchise van 750 €. Bij enig ongeval gedurende de geldigheid van dit huurcontract , zal de 
huurder dit bedrag dragen, en zal vanaf dan toelaten dat die borg kan gebruikt worden als 
compensatie. De burgerlijke verantwoordelijkheid  die voortkomt  uit gevallen of 
omstandigheden die niet voorkomen in de  verzekering polis zal uitdrukkelijk voor rekening 
van de huurder zijn.

13. De borg zal teruggegeven worden na onderzoek van het voertuig , dewelke , in geval van 
schade wegens slecht gebruik, beschreven zal zijn in een gedetailleerde nota, dewelke zal 
moeten betaald worden door de huurder, en de verhuurder mag gebruik maken van de 
neergelegde borg. In geval dat de schade niet onmiddellijk kan bepaald worden, beschikt de 
verhuurder over 30 dagen om in het geval  de  resterende borg terug te geven , eens de kosten
afgetrokken zijn voor de herstelling van de  veroorzaakte schade.



14. Het niet aanwezig zijn op datum en plaats overeengekomen in het huurcontract voor het 
starten van de huur zal aanzien worden als  unilaterale ontbinding van de overeenkomst en 
van de  gemaakte boeking van de klant, met een vergoeding van 100 % van de 
overeengekomen huurwaarde, deze niet verschijning zal de verhuurder toelaten te beschikken
over het geboekt voertuig en heeft de huurder dan geen recht op  geen enkele vergoeding.

15. Het voertuig wordt afgeleverd met een volle diesel tank en zal moeten terug gebracht 
worden met een volle tank. De liters diesel die de verhuurder zou moeten bijvullen zal aan de 
prijs van 2 € worden aangerekend.

16. Het is verboden te roken in de kampeerauto.

17. De limiet van Kms /daags voor verhuring minder dan 7 dagen is 300 Kms/dag. Het surplus 
van kilometers zal aangerekend worden met 0,30 € /Km. Vanaf 7 dagen zijn de kms onbeperkt.

De verhuurder De huurder


