Voorwaarden
 De bestuurder(s) hebben minimaal 3 jaar een geldig rijbewijs
B en zijn ouder dan 27 jaar.
 De verhuurder heeft ten alle tijden het recht om iemand te
weigeren voor verhuur
 Roken en huisdieren zijn niet in de camper toegestaan
 Bekeuringen voor parkeer of verkeersovertredingen worden
door de bestuurder betaald
 De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
schade en/ of letsel die opgelopen worden door gebruik van
de camper.
 De bestuurder zit niet onder invloed van alcohol, drugs of
andere bedwelmende middelen achter het stuur.
 De huurder gebruikt de kampeerbus alleen waarvoor deze
bestemd is.
 De bestuurder sluit zelf een reisverzekering af.

Verplichtingen mbt de bus:
 om de 1000 km wordt het oliepeil gecontroleerd en eventueel
bijgevuld.
 om de 1000 km worden de banden op spanning gebracht.
 om de 1000 km wordt de koelvloeistof gecontroleerd en
eventueel bijgevuld (dop niet losdraaien als de motor warm is)
Huurperiodes:
 Tijden voor het ophalen en afleveren van de bus gaan in
overleg.
 In het hoofdseizoen wordt de camper voor minimaal 2 weken
verhuurd, tenzij het anders is overlegd.
 Bij te laat inleveren van de bus wordt er een dag extra in
rekening gebracht.
Betaling:
 Binnen 7 dagen na het schriftelijk reserveren wordt er een
aanbetalingfactuur verstuurd. De aanbetaling is 25% van het
totaalbedrag. De reservering is definitief wanneer de
aanbetalingfactuur binnen de daarvoor 14 dagen geldende
betaaltermijn wordt voldaan. Het restant bedrag dient 4 weken
voor de aanvangsdatum op onze rekening te zijn
bijgeschreven.
 De borgsom is €500,-. Deze dient een week voor vertrek op
onze rekening bij geschreven te zijn. Na inleveren van de
camper wordt dit bedrag na 2 maanden terug gestort nadat de
eventueel verschuldigde extra kosten zijn afgetrokken
(schoonmaken, beschadigingen, vermissingen, bekeuringen,
aftanken van de brandstof, extra kilometers, verbruik kookgas
e.d.) Wanneer de borg de verschuldigde extra kosten niet dekt
zullen de extra kosten aan u worden doorberekend.

Ophalen van de camper:
 De camper heeft een volle tank bij het ophalen.
 U krijgt een duidelijke uitleg bij de camper over hoe alles
werkt.
 De gastank wordt gewogen bij het ophalen en het gewicht
wordt genoteerd.
 De huurder en verhuurder doen een gezamenlijke inspectie.
 U dient zich te legitimeren met een geldig Nederlands
paspoort en ID kaart. Van beide wordt een kopie gemaakt
voor de verzekering. Deze worden na de huurperiode direct
vernietigd.
 Alle bestuurders moeten het originele en geldig rijbewijs B
laten zien. Deze wordt gekopieerd en na verhuur direct
vernietigd.
Terugbrengen van de bus:
 De bus wordt met volle tank afgeleverd. Wanneer de tank
niet vol is bij aflevering worden de brandstofkosten
ingehouden van de borg.
 De gastank wordt opnieuw gewogen en het verbruik wordt
verrekend met de borg.
 Schoonwater en afvalwatertank zijn leeg en schoon.
 De bus wordt in dezelfde staat terug gegeven: schoon van
binnen en buiten, geur- en schadevrij.
 Bij te laat terugbrengen wordt er dagtarief in rekening
gebracht.

Annuleren:
Annulering van de huurder, om wat voor reden dan ook, kan alleen
schriftelijk per aangetekende brief. Annuleringskosten bedragen in
dat geval:
• 3 mnd voor aanvangsdatum; 15 % van de huurprijs
• 2 mnd voor aanvangsdatum: 50% van de huurprijs
• 1 mnd voor aanvangsdatum: 70% van de huurprijs
• Minder dan 1 mnd: 90% van de huurprijs
• Op de aanvangsdatum: 100% van de huurprijs
Reparatie en schade:
Bij schade of defecten wordt dit altijd direct telefonisch gemeld bij
ons en dan wordt er overlegd over de te nemen vervolgstappen. Dit
geld voor schade ontstaan door een verkeersongeluk of alle andere
vormen van schade en defecten. Dit is belangrijk om een eventuele
reparatie voor te bereiden zodat een volgende huurder ook weer op
vakantie kan.

Zowel bij het ophalen als terugkomst wordt de camper
gezamenlijk geïnspecteerd en worden de bevindingen genoteerd
op het uitgifte/inname formulier welke door de huurder en
verhuurder wordt ondertekend.
De kosten voor de kapotte en vermiste onderdelen en reparaties
van kapotte onderdelen komen geheel voor rekening van de
huurder.
Wanneer de camper niet schoon wordt ingeleverd wordt er €100,in rekening gebracht. Als er reinigingswerkzaamheden verricht
moeten worden door derden waarbij de kosten hoger zijn dan
deze €100,- worden deze ook door de huurder betaald.

De kampeerbus is all-risk verzekerd. Dit houdt in dat de camper
WA + casco verzekerd is. Daarnaast is er een pechhulpverzekering
afgesloten. Hierbij is alles betreffende de camper geregeld. Ook
hebt u recht op vervangend vervoer bestaande uit een reguliere
personenauto.
Om zeker te kunnen zijn om de vakantie voort te zetten of voor
verblijf bij schade of bij pech moet door de huurder zelf een
reisverzekering afgesloten worden waarin deze zaken zijn
geregeld.
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Het eigen risico bedraagt €1250,- per gebeurtenis.
U dient ten alle tijden wel de sleutels en het kenteken te kunnen
overhandigen. Zo niet dan is de huurder volledig aansprakelijk
voor de door de verhuurder geleden kosten.
Wanneer de kampeerbus verbeurd wordt verklaard en hierdoor
schade ontstaat die op kosten van de verhuurder wordt verhaald
is de huurder aansprakelijk voor de hierdoor ontstane kosten.
Bij elke aanrijding moet u de lokale politie inschakelen en bij elke
beschadiging en schade dient een Europees schadeformulier te
worden ingevuld. Bij diefstal dient u aangifte te doen bij de politie!
Schade die ontstaat door het vullen van een tank met de
verkeerde vloeistof is volledig voor de rekening van de huurder.
Ook schade door al dan niet bewust roekeloosheid vallen onder
rekening huurder.
Schade of defecten onder de €100,- mogen zonder overleg met
de verhuurder worden gerepareerd bij een deskundig
herstelbedrijf. Bij defecten onder de €100,- die zijn ontstaan
buiten de schuld van de huurder om worden de gemaakte directe
kosten, na het overleggen van een goede gespecificeerde
rekening, vergoed. Wel moeten van alle reparaties vervangend
onderdelen en facturen bewaard worden. Zonder facturen wordt
er niet tot vergoeden overgegaan.
Aangebrachte beveiliging in de bus moeten worden gebruikt.. Bij
diefstal moeten alle sleutels en papieren aan de
verzekeringsmaatschappij worden overlegd. Kunt u dit niet dan
bestaat de kans dat u aansprakelijk wordt gesteld voor de
schade.
Wanneer de bus door schade of iets dergelijks niet beschikbaar is
vanaf het begin van uw huurperiode, dan vindt er een evenredige
teruggave van de huursom plaats tot het moment waarop de bus
weer beschikbaar is. U kunt in dit geval ook in het geheel afzien
van de huur, waarna teruggaaf van het totale bedrag plaats zal
vinden. U hebt geen recht op vervanging van de camper of op
welke vorm van schadevergoeding dan ook.
Verzekeringsgebied:
Onder het verzekeringsgebied vallen alle landen die ook op de
groene kaart staan vermeld.

Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met bovenstaande
voorwaarden:
Handtekening:

Naam:______________________________________
Datum: _____________________________________
Plaats:______________________________________
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