
Huurvoorwaarden Camper-Rent GmbH huur (vanaf 01.01.2019) 
 
Huurprijzen 
De prijslijst is geldig voor het lopende jaar. 
 
De huurprijs is inclusief: 
- Verzekering volledig casco €1.000,- beperkt casco €500  
- De toepasselijke btw. 
- KM - vrij vanaf 7 dagen  
 
Berekening 
De huurprijs is tot aan de teruggave van de camper. De datum van de teruggave is 
vastgelegd in het huurcontract. Als de camper vóór de afgesproken tijd wordt teruggebracht, 
is er geen restitutie van de huursom.  
 
Betaling 
Bij het afsluiten van het contract is een aanbetaling van 25% verschuldigd met een minimum 
van €150,-. Het resterende bedrag dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode 
te zijn betaald. Als de totale huurprijs de aanbetaling niet overschrijdt, dient de totale 
huurprijs op het moment van reservering betaald te worden. Er wordt €10,- per herinnering 
aan administratiekosten berekend.  
 
Borg 
Bij het overhandigen van de camper, dient er een borg betaald te worden van €1.000,- per 
bank of Credit / Masterkaart of contant. Als de camper zonder schade wordt geretourneerd 
op het afgesproken tijdstip, ontvangt de huurder de aanbetaling terug. Is er een schade of is 
de camper te laat terug, dan kan de volledige borg worden ingehouden totdat het bedrag 
van de schade is vastgesteld. 
 
Annulering 
In geval van annulering van de reservering door de huurder, zijn de volgende 
annuleringskosten verschuldigd: 
- Tot 90 dagen 25% 
- Tot 30 dagen 50%, 
- Minder dan 30 dagen tot 2 dagen vóór de datum van overname 90% van de reissom. 
- Voor 2 dagen of minder vóór de overnamedag100% van de reissom. 
- No – show up 100% 
 
De annulering moet in elk geval schriftelijk worden gedaan. Hierbij geldt het moment van 
binnenkomst bij de verhuurder. 
 
Als de camper niet zonder geldige annuleringsreden wordt afgehaald, dient de volledige 
huurprijs voldaan te worden. 
 
In geval van een door huurder aangebrachte vervangende huurder, hoeft deze niet door 
de Camper Rent GmbH te worden geaccepteerd.  
 



Overdracht, teruggave 
De camper kan op de afgesproken dag volgens de huurovereenkomst op de afgesproken tijd 
overgenomen worden - meestal om 15.00 uur -. (De datum vermeld in het contract is de 
overnamedatum en niet de eerste huurdagen wordt ook niet berekend als huurdag). Indien 
de camper niet wordt overgenomen op de afgesproken ophaaldag, dan is het Camper 
Rent GmbH toegestaan om de camper vanaf de volgende dag beschikbaar te stellen voor 
een nieuwe huurder. 
 
De kosten van no-show zullen aan de huurder doorberekent worden. 
 
De huurder heeft rekening te houden met eventuele vertragingen, welke geen afbreuk doen 
aan de huur zoals afgesproken. Ook behouden we ons het recht voor om overhandiging in 
dit geval alleen op de eerste huurdag in de ochtend te laten plaatsvinden. 
 
De terugkeer van de camper vindt plaats op de laatste huurdag tot het overeengekomen 
tijdstip. Tijd is voor 11.00 uur - De terugkomsttijd is vermeld op de reservering en 
moet worden nageleefd. Zal de camper te laat worden geretourneerd, brengen we per extra 
vertraging van een half uur een vergoeding van €30,- in rekening. De huurder is ook 
aansprakelijk voor eventuele gevolgschade. 
 
Voor schade is de huurder aansprakelijk. 
 
De camper moet altijd worden teruggebracht met een volle tank diesel. 
 
Schoonmaakkosten 
De camper is van binnen schoongemaakt; alle kasten, keuken, wasruimte, toilet, cabine en 
vloer moeten vochtig worden afgenomen. De faecestank van het toilet moet worden 
geleegd en uitgespoeld. (geen schuurmiddelen voor de gebruik schoonmaak en maak de 
ramen niet schoon met op spiritus gebaseerde reinigingsmiddelen). 
 
Als de schoonmaak niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgevoerd, moet de huurder voor het 
schoonmaken van het interieur €125,- en voor een toiletreiniging €250,- extra betalen. 
Verontreiniging door dieren zal belast worden met €250,- extra schoonmaakkosten daar 
bovenop. 
 
Camper Klasse 
De huurder huurt een een camper uit een bepaalde camper klasse. Camper Rent GmbH wijst 
de camper binnen deze camper toe aan de huurder. Indien de huurder een voorkeur voor 
een bepaald model of specifieke camper heeft aangegeven, dan wordt hier rekening mee 
gehouden. Camper Rent GmbH heeft het recht een andere camper binnen dezelfde klasse of 
vergelijkbare camper in een hogere klasse toe te wijzen indien de gevraagde camper door 
omstandigheden niet beschikbaar is. 
 
Bestuurder 

✓ Huurder is minimaal 5 jaar in het bezit van rijbewijs met klasse B (moet worden 
opgegeven in de huurovereenkomst; 

✓ De bestuurders moeten minstens 24 jaar oud zijn; 



✓ De huurder is verantwoordelijk voor het nakomen van de volgende verplichtingen 
ten opzichte van de verhuurder; 

✓ De huurder gebruikt de camper zorgvuldig, als een goede huisvader en 
dienovereenkomstig de bestemming en instructies voor gebruik; 

✓ De huurder brengt geen wijzigingen aan in de camper of de inventaris; 
✓ Huurder geeft de camper niet aan anderen in gebruik of verhuren deze niet door en 

dragen de zorg dat alleen de chauffeurs met de verhuurder de camper beheren en 
controleren; 

✓ De huurder moet altijd op het maximum aantal passagiers letten. Het maximale 
aantal passagiers is gelijk aan het aantal legaal toegestane plaatsen in de camper 
zoals aangegeven op het kentekenbewijs; 

✓ De huurder moet alle andere redelijke instructies van de verhuurder opvolgen; 
✓ Tijdens de huurperiode moet de huurder de voor de hand 

liggende onderhoudsaspecten meenemen van de camper en zorgen voor (minstens 
elke 1000 km) controle van het oliepeil, het koelvloeistofniveau en de 
bandenspanning; 

✓ De huurder mag niet onder invloed van alcohol rijden tijdens het besturen van de 
camper, medicijnen of andere beschikbare middelen gebruiken die van invloed zijn 
op het rijgedrag. De huurder moet zich altijd houden aan de verkeerswetgeving die 
van toepassing is in het land waar de huurder de camper gebruikt; 

✓ De huurder verzekert dat zijn passagiers handelen conform en in overeenstemming 
met de huurovereenkomst en de algemene Handelsvoorwaarden. 

 
Reparaties 
Reparaties dient door de huurder tijdens de huurperiode in een geautoriseerde werkplaats 
te laten uitvoeren. De gemaakte kosten worden, indien de huurder niet aansprakelijk is voor 
de schade, terugbetaald na overlegging van de bewijsstukken. Nota's dienen op naam van 
Camper Rent GmbH. Er is geen vergoeding voor verlies van tijd. Reparaties aan het 
huurvoertuig op het huurvoertuig vereisen in elk geval toestemming van de verhuurder. 
 
Gebruik 
De camper mag alleen voor kampeerdoeleinden worden gebruikt; 
De camper mag niet worden onderverhuurd of worden verhuurd aan personen met 
besmettelijke of meldingsplichtige ziekten. Gevolgschade moet worden gedragen door de 
huurder. 
 
Rijden in het buitenland 
De huurder dient zich te onthouden van uitstapjes naar het buitenland, waar niet duidelijk 
van is of de verzekeringsdekking door de Aansprakelijkheidsverzekeraar is gegarandeerd. In 
geval van twijfel is het noodzakelijk, voordat de camper wordt overgenomen, dit voor te 
leggen aan verhuurder. Ontstaan in het reisgebied rellen of militaire acties, dan is dit gebied 
onmiddellijk gesloten en dient de huurder onmiddellijk te vertrekken. De huurder is volledig 
aansprakelijk voor gevolgschade. Het is niet toegestaan om met het gehuurde buiten Europa 
en in Marokko te rijden. 
 
Ongeval 



In geval van een ongeluk, vandalisme, brand, schade of diefstal neemt u altijd contact op 
met de verantwoordelijke politie. Bovendien dient u een 
ingevuld ongevalsmeldingsformulier voor te leggen aan de personen die betrokken waren 
en, bij de terugkeer op het moment van teruggave. Tegengestelde claims worden mogelijk 
niet erkent. Camper Rent GmbH wordt in elk geval onmiddellijk op de hoogte gebracht via 
telefoon of fax. 
Camper Rent GmbH behoudt zich het recht voor om verdere beslissingen te nemen naar 
eigen goeddunken. 
 
 
Verzekering 
Aansprakelijkheidsverzekering - uitgebreide verzekering met volledig casco €1.000,- en 
beperkt casco €500,- 
Op eigen gelegenheid kan de huurder een verzekering afsluiten speciaal voor gehuurde 
voertuigen. Annuleringsverzekering, borg en andere verzekeringen kunnen op verzoek 
worden geregeld door Camper Rent GmbH. 
 
Aansprakelijkheid van de huurder 
De huurder is aansprakelijk binnen de grenzen van het eigen risico van de verzekering 
(volledig en per claim). In geval van schade die door de betreffende verzekering niet wordt 
erkend of afgewezen is de huurder is volledig aansprakelijk. Dit kan zijn door opzettelijkheid, 
ruw gedrag, nalatigheid en alcohol- of drugsgebruik. Daarnaast zijn de voorwaarden van de 
betreffende verzekering van toepassing. 
 
Aansprakelijkheid van de verhuurder 
Camper Rent GmbH is niet aansprakelijk voor alle schade die de huurder verwijtbaar is 
toegebracht, voor zover dit niet is gedekt door de verzekering. 
Camper Rent GmbH is alleen aansprakelijk voor schade die niet door de verzekering wordt 
gedekt en waarbij grove nalatigheid is aangetoond. 
 
Uitvallen van het voertuig:  
In geval van storing of verkoop van het beoogde voertuig, heeft de huurder het recht 
Camper Rent GmbH te vragen een vervangend voertuig als het in termen van grootte en 
voorzieningen vergelijkbaar is met het gehuurde voertuig. Kan de verhuurder niet een 
vergelijkbaar voertuig verstrekken binnen een redelijke periode, dan is de huurder is 
gerechtigd om het contract te ontbinden en heeft recht op restitutie van betaalde bedragen. 
Een periode van maximaal 10% van de reistijd wordt als passend beschouwd. 
Verdere aanspraken van de huurder zijn uitgesloten, tenzij Camper Rent GmbH schade 
oploopt van het voertuig waarbij niet sprake was van opzet of grove nalatigheid. Bij lichtere 
nalatigheid van de verhuurder beperkt zijn aansprakelijkheid tot de eenvoudige huurprijs. 
 
De verhuurder is niet aansprakelijk voor het functioneren van de TV met Satelliet. 
 
Rechtsgebied 
Het rechtsgebied voor beide partijen is de zitplaats van de verhuurder, voor zover 
toegestaan door de wet. 
 
Slotbepalingen 



Individuele bepalingen van deze huurvoorwaarden dienen ineffectief te zijn of heeft geen 
effect op de overige bepalingen. De ongeldige bepalingen moeten dienovereenkomstig 
opnieuw worden geïnterpreteerd, zodat het doel effectief kan worden vervuld. 
 

 

 
 


