HUUROVEREENKOMST
Versie 3.10
Ondergetekende,
Voor- en achternaam:
Adres :
Postcode + Woonplaats:
Mobiele nummer
Bank / Giro nummer:

H IJkema
Kinkelenburg 80
3328 AH DORDRECHT
0031 611 96 06 74
NL57INGB0005340396

hierna te noemen verhuurder, en
Voor- en achternaam:
Adres :
Postcode + Woonplaats:
Tel.nummer:
Mobiele nummer
Bank / Giro nummer:
Rijbewijsnummer:
hierna te noemen huurder,
verklaren een huurovereenkomst te zijn aangegaan van de hieronder omschreven camper, inclusief
bijbehorende basisinventaris.
Camper: Hymermobile B544, 2.8TD
Kenteken Camper: JT-GR-78
Bouwjaar: 1995
Brandstof: Diesel
De huurovereenkomst betreft de volgende periode:
Vanaf dd

Tijdstip

15.00

Terug dd

Tijdstip

10.00

Dit huurperiode betreft _____ nachten.
De kosten zijn €60,- per nacht, exclusief de verbruikerskosten zoals km vergoeding, brandstof, gasverbruik en
verzekeringspremie.
Beginstand kilometers:
Eindstand kilometers:
Met ondertekening van deze overeenkomst verklaart de huurder de bepalingen uit deze huurovereenkomst, en
welke op de website van de verhuurder te downloaden is, te hebben gelezen en met de inhoud akkoord te
gaan.
Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend:
Naam huurder:

Naam verhuurder:

Handtekening
huurder:

Handtekening
verhuurder:
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BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.

De huurperiode gaat in vanaf 15.00 uur tot 10.00 uur op de dag van terugkomst (of zoveel later als met de
verhuurder is overeengekomen).
Als de gehuurde camper niet voor het verstrijken van de overeengekomen huurperiode weer is afgeleverd, is
de huurder aan de verhuurder, voor ieder uur dat de camper te laat wordt teruggebracht, een boete van €60,per uur verschuldigd. Probeer dit aub te voorkomen, zeker als de camper aansluitend aan uw huurperiode
door iemand anders wordt gehuurd.
Boven het overeengekomen huurbedrag wordt een kilometervergoeding van €0,10 per gereden kilometer
gevraagd. Per huurdag krijg je 25 kostenvrije kilometers.
De kosten die direct verband houden met het gebruik van de camper - onder meer brandstof, olie, leges,
vignetten- komen voor rekening van de huurder.
Je krijgt bij vertrek een fles met AquaKem toiletvloeistof mee voor het chemisch toilet. 50ml (=1 streepje) kost
€0,75-. Met cá 150ml kun je het toilet 3-4 dagen gebruiken.
In de camper zit een gasfles voor huishoudelijk gebruik. Als het gas alleen gebruikt wordt voor de koelkast en
het koken, dan wordt €0.50 per dag in rekening gebracht. Voor de dagen dat het gas ook gebruikt wordt voor
de heet water voorziening (douche) en / of de kachel, dan wordt €1,- per dag in rekening gebracht ipv €0,50Reparaties aan de camper, zonder toestemming van de verhuurder, zijn voor rekening van de huurder.
De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan de
verhuurder mochten worden opgelegd terzake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of de
bestuurder en/of inzittenden gepleegde misdrijven en overtredingen. Snelheidsovertredingen en / of andere
boetes die gedurende de overeengekomen huurperiode hebben plaatsgevonden, en die op een later tijdstip
aan de verhuurder worden opgelegd, dienen alsnog door de huurder te worden voldaan.
De verhuurder zorgt dat de camper grondig schoongemaakt is voordat deze wordt verhuurd. Voor dit
schoonmaken wordt €25,- bij de huurder in rekening gebracht. De huurder moet de camper zowel aan de
binnenkant als aan de buitenkant, netjes en bezemschoon terugbrengen. Het chemisch toilet en de drink- en
vuilwatertank, moeten leeg zijn voordat de camper weer wordt ingeleverd.
Bij het ophalen van de camper levert de huurder een kopie in van zijn / haar geldig Nederlands paspoort en
geldig Nederlands rijbewijs B.
De camper mag niet zwaarder beladen zijn dan 3500kg. Dit is tevens de grens om deze camper nog met een B
rijbewijs te mogen rijden. Het leeg gewicht van de camper is cá 2800kg. Ongeacht of de bestuurder over
bijvoorbeeld een vrachtwagenrijbewijs beschikt, is het volgens het kenteken niet toegestaan de camper
zwaarder te beladen dan 3500Kg. Hoewel de kans erg klein is dat je wordt aangehouden, ben je er zelf
verantwoordelijk voor dat je niet boven het toegestane gewicht de camper hebt beladen. Bekeuringen ten
gevolge van een te zwaar beladen camper zijn voor rekening van de huurder.
De huurder is aansprakelijk voor schade door verlies van meegeleverde documenten, zoals kentekenbewijs,
verzekeringspapieren en eventuele grensdocumenten, alsook de overige camperpapieren en camper sleutels.
Dit betekent dat de kosten voor vervanging op de huurder worden verhaald.
De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een overmacht situatie waardoor de camper
niet beschikbaar is op de dag van aanvang van de huurperiode. Bijvoorbeeld als gevolg van een ongeval met
de camper tijdens de verhuur aan een voorgaande huurder, en de reparatietijd die dat met zich mee kan
brengen. Uiteraard doet de verhuurder er alles aan om binnen redelijkheid zo snel mogelijk de camper weer
beschikbaar te hebben voor de verhuur.
De huurder aanvaard het risico van een overmachtsituatie zoals bij punt 13 beschreven, waardoor de camper
onverhoopt niet beschikbaar is op de dag dat men de camper zou komen ophalen.
De brandstoftank dient volledig gevuld te zijn als de camper wordt afgeleverd. Goedkoop diesel tanken kan bij
de Tango vlakbij het afleveradres: Burgemeester Jaslaan 78A
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De huurder verklaart
1.
De huurvoorwaarden gelezen en begrepen te hebben.
2.
Ten minste 28 jaar te zijn en mimimaal 10 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs of aantoonbare
rijervaring te hebben met grote voortuigen.
3.
De camper niet zwaarder te beladen dan het totaalgewicht van voertuig + lading van maximaal 3500Kg.
4.
De camper uitsluitend te gebruiken voor doeleinden waarvoor een camper bestemd is.
5.
Maximaal 6 personen (inclusief bestuurder) in de camper te vervoeren, en uitsluitend in de gordels.
6.
Niet te roken in de camper.
7.
Niet onder invloed van alcohol of andere drugs de camper te besturen.
8.
Geen huisdieren mee te nemen in de camper.
9.
Geen lifters mee te nemen.
10. Geen fietsen, surfplanken, en dergelijke IN de camper te vervoeren.
11. Geen stickers te plakken in of op de camper.
12. Geen schuurmiddelen te gebruiken bij reiniging van ramen, kastjes en buitenkant.
13. Met de camper niet op ruig terrein of buiten de gebaande paden te komen.
14. Geen eigenhandige aanpassingen aan te brengen in of aan de camper.
15. Zich aan de geldende verkeersregels en maximum snelheden te houden.
16. De camper niet aan anderen in gebruik te geven of door te verhuren.
17. Niet met de camper buiten de Europese lidstaten te reizen.
18. De camper te gebruiken volgens de meegeleverde instructies en handleidingen.
19. De camper niet ongeopend en onbeheerd achter te laten, maar altijd de extra deurbeveiliging grendels te
gebruiken.
VERZEKERINGEN
Als je een camper huurt is een goede verzekering erg belangrijk. Als eigenaar hebben wij een goede
camperverzekering afgesloten. Een geruststellend gevoel. De eigenaar van de camper kan dus aanspraak doen op
deze verzekering. Wij hebben een aanvullende clausule op deze verzekering afgesloten zodat de huurder van onze
camper ook aansprak kan doen op deze verzekering. Omdat er steeds meer campers op de weg zijn en de
schadeclaims daardoor toenemen is de premie hoger dan bij een gewone auto. Het is niet mogelijk om zelf een
verzekering voor de gehuurde camper af te sluiten. Huren van deze camper betekent dan ook dat voor de periode
dat je de camper huurt, deze aanvullende premie in de eindafrekening wordt meegenomen. De premie is €3,50 per
dag.
Wat is verzekerd?
• De camper is door de verhuurder voor de volgende zaken verzekerd binnen Europa en de landen rond de
middellandse zee.
• De camper is WA verzekerd. Schade die U met deze camper maakt aan andere voertuigen, door uw schuld, is
verzekerd, met een eigen risico van €1000,• Er is een rechtsbijstandverzekering afgesloten. U bent verzekerd als er een strafprocedure tegen u wordt gestart
en u rechtsbijstand nodig heeft. U bent verzekerd als u aansprakelijk wordt gesteld voor een schade en u zich
hiertegen moet verdedigen in een burgerlijk proces. U bent alleen verzekerd als de verzekeraar de leiding over
dit proces heeft.
• Er is een beperkt casco verzekering afgesloten met een eigen risico van €1000,-. Dat betekent dat de camper
verzekerd is tegen schade aan of verlies van de camper door brand, ontploffing, zelfontbranding en
blikseminslag. Een beperkt casco verzekering dekt niet eventuele aanrijdingschade. Die komen volledig voor
rekening van de huurder tenzij de aanrijding verhaalt kan worden op de verzekering van de tegenpartij die de
aanrijding heeft veroorzaakt.
• In alle andere gevallen is de huurder aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan de camper
met toebehoren mocht worden toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van
de huurder en ongeacht of dit in of buiten overmacht heeft plaatsgevonden. Hier vallen technische problemen
als gevolg van normaal gebruik van de camper niet onder. Schade- en herstelkosten als gevolg van ondeugdelijk
gebruik zijn voor rekening van de huurder.
• Er is een inzittenden verzekering afgesloten voor maximaal 4 personen.
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Pechhulp
Kan je camper niet meer rijden? Dan heb je recht op (pech)hulpverlening in binnen- en buitenland muv de eigen
woonplaats!
De hulpverlening in Nederland:
• Vervoer van het beschadigde voertuig naar elk gewenst adres in Nederland
• Vervoer van de bestuurder en de eventuele passagier(s)
In het buitenland:
• Vervoer naar de eindbestemming of repatriëring van de inzittenden
• Huur van een vervangend motorrijtuig
• Ter beschikking stellen van een (vervangende) bestuurder
• Verzenden van onderdelen
Het is niet toegestaan een reis te maken met de camper buiten de grenzen van het Europees dekkinsggebied ivm de
verzekering.
Mocht zich onverhoopt een ongeval voordoen, of om een andere reden de camper onbestuurbaar zijn, dan
verwachten wij dat je als huurder alles in het werk stelt dat de schade afhandeling op locatie en eventuele
repatriëring, ordelijk wordt afgehandeld volgens de bepalingen zoals beschreven in de polisvoorwaarden.
SCHADEAFHANDELING
U moet:
- de schade zo snel mogelijk melden (zie de manual voor het schadeafhandelingsformulier)
- alle bewijsstukken, gegevens en documenten zo snel mogelijk aanleveren (maak foto’s!!!)
- aan een andere partij geen belofte doen of verklaren dat u wilt betalen
- zich niet uitspreken over schuld
- alle informatie geven die nodig is om uw recht op vergoeding of hulp aan te tonen
- volledig meewerken aan de behandeling van de schade en niets doen wat de belangen van verzekeraars kan
schaden
- in geval van diefstal of poging daartoe, braak, verduistering, joyriding, vandalisme of vermissing aangifte doen
bij de politie of bij een andere bevoegde autoriteit. Van deze aangifte moet u een schriftelijk bewijs aan
verzekeraars sturen.
1. Als U schade aan de camper maakt, door eigen toedoen of door toedoen van een ander, dient U altijd het
Europees Schadeformulier in te vullen. Deze vindt U bij de camper papieren. Als de verhuurder schade lijdt
doordat de huurder verzuimt heeft de juiste papieren correct en volledig in te vullen, dan is de huurder
aansprakelijk voor alle te vorderen kosten.
2. Schade, ontstaan door het vullen van een brandstoftank met een verkeerde vloeistof, is volledig voor rekening
van de huurder.
3. Indien een tweede partij betrokken is bij de toebrenging van schade aan de camper of het voertuig van de
tweede partij, moet de huurder altijd de politie inschakelen ten einde een politierapport te laten opstellen. Dit
met het oog op een goede afwikkeling met de verzekeraar. De huurder moet zoveel mogelijk foto’s maken van
de ongeval situatie als bewijsvoering. Zonder aangifte bij de politie vervalt aanspraak op de
verzekeringsvergoeding en worden alle kosten gevorderd bij de huurder.
4. Gemaakte kosten die bij de verhuurder kunnen worden gedeclareerd op grond van bovengenoemde afspraken,
worden alleen vergoed als er bijpassende nota's kunnen worden overhandigd én er vooraf met ons telefonisch
overleg is geweest.
5. Schade aan de camper of aan het interieur kan niet altijd voorkomen worden. In redelijkheid wordt dit tussen
huurder en verhuurder afgewikkeld. In de meeste gevallen kan volstaan worden met een vergoeding voor
eventuele reparatie, cq. vervangingskosten.
6. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van inzittenden of derden, waarvoor onder de WAverzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.
7. De kosten voor vervanging van gestolen goederen moeten door de huurder worden vergoed.
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Exacte verzekeringsvoorwaarden, uitsluitingen, verplichtingen en dekkingen staan beschreven op het polisblad. Deze
is te downloaden op de campersite van de verhuurder.

ANNULERING VAN DE RESERVERING
Tot acht weken voordat de huurperiode begint kan de reservering geannuleerd worden. In dat geval wordt het
volledig voorgeschoten huurbedrag teruggestort onder aftrek van €100,- reserveringskosten.
Indien de reservering geannuleerd wordt in de periode acht weken voorafgaand aan het moment dat de
huurperiode zou beginnen, vindt geen terugstorting meer plaats van het voorgeschoten huurbedrag.
Ook vindt er geen restitutie plaats van (een deel van) het huurbedrag indien de huurder de camper inlevert voor de
einddatum van de overeengekomen huurperiode.
IN ONTVANGST NEMEN VAN DE CAMPER
De verhuurder verklaart de camper in een deugdelijke staat ter beschikking te stellen aan de huurder, en de
periodieke keuringen in acht te hebben genomen. Technische gebreken die bekend zijn bij de verhuurder, zullen te
allen tijde aan de huurder worden gemeld en staan hieronder beschreven

1

Aanwezige technische gebreken die bekend zijn bij de verhuurder:
Vuilwater meter is defect.

2
3
4
Zichtbare schade aan de camper:
1
Enkele kleine deukjes aan de buitenkant (zie afbeeldingen voorkant vd manual)
2

‘Putjes’ in voorruit (zie afbeeldingen voorkant vd manual). Deze zijn met hars gerepareerd.

3

Kleine brandplek op afsluitdeksel keukenblad

4

Kleine beschadiging aluminiumstrip rechtsachter aan buitenkant op ooghoogte

5

Hoofdsteunen van zittingen woongedeelte aan gang kant zijn beschadigd

6

De fietsdrager is doorgezakt en vertoond slijtage

7

Luifeldoek zit aan 1 kant los

8
9
10
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