
Huurovereenkomst van (ver)huur van een camper zonder standplaats
Lees voor het sluiten van de overeenkomst eerst de bijgevoegde bijlage “Huurvoorwaarden 
Camperverhuur IJsselhof” .
Op de huurovereenkomst moet de handtekening van huurder en verhuurder worden geplaatst. 
Zodra beide handtekeningen zijn geplaatst, is de overeenkomst bindend.

1. Partijen
A. Verhuurder
Naam: Camperverhuur IJsselhof
Adres: Over de IJssel 2a Postcode + woonplaats: 7071 PA Ulft
Telefoonnummer: 06-81601353 E-mail: info@camperhurenachterhoek.nl

B. Huurder 
Naam: …..........................................
Adres: …......................................... Postcode + woonplaats:...................................... 
Telefoonnummer: …..................... E-mail: …............................................................
Nr. identiteitsbewijs: ….................... 

Ondergetekenden: huurder van de camper, hierna genoemd ‘de huurder’ en verhuurder van de 
camper hierna genoemd ‘de verhuurder’ verklaren deze huurovereenkomst te zijn aangegaan 
volgens de volgende bepalingen en voorwaarden.

2. Huur en verhuur
Partijen sluiten hierbij een overeenkomst van huur en verhuur van een camper met daarbij 
behorende inventaris aan partijen bekend en gespecificeerd op bijgevoegde inventarislijst. Deze 
dient door beide partijen gecontroleerd en geparafeerd te worden.
Merk/type camper: ….................................... Kenteken: ….....................................
Bouwjaar: .................................. Brandstof: Diesel 
Kilometerstand bij aanvang huur:..................................................
Bestuurder(s) tijdens verhuur:..........................................................................................
Rijbewijsnummer bestuurder(s):.......................................................................................
Reisdoel (landen): ................................................................................(zie groene kaart)

De bestuurder dient minimaal 24 jaar te zijn en 3 jaar een rijbewijs B te bezitten

Wij verhuren inclusief compleet inventaris, luifel, fietsendrager, navigatie en achteruitrij-camera.
Onze campers zijn uitgebreid verzekerd inclusief pechhulp, vervangend vervoer en repatriëring en te 
besturen met een B-rijbewijs.

Aanwezige schade bij aanvang huurperiode (te controleren door huurder bij ophalen) 
Aan buitenzijde camper: 0 n.v.t. 

0 omschrijving schade*.................................................   
 .....................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................
Aan binnen zijde camper en/of inboedel:  0 n.v.t. 

   0 omschrijving schade*..............................    
 ....................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................
*Bij schade wordt altijd een foto van de beschadiging gemaakt

Auto met kenteken …....................wordt op eigen risico geparkeerd op terrein verhuurder
tijdens huurperiode:  JA/NEE



3. Huurperiode 
Huurperiode gaat in op: .................................... en op tijdstip:  15:00 uur*
Huurperiode eindigt op: …................................. en op tijdstip:  11:00 uur*

* tenzij anders overeengekomen
Afhaaladres: Over de IJssel 2a, 7071 PA Ulft.

4. Huurprijs, waarborgsom en aanbetaling 
Huurprijs totaal € ….......................incl. 21% btw (specificatie, zie factuur)
In huurprijs inbegrepen: 2100 km per week, 300 km per dag. 
Voor elke extra kilometer wordt € 0,25 incl. btw in rekening gebracht. 

Vooruitbetaling (25% van de totale huursom) ad € …........….........dient bij reservering te 
worden voldaan. De reservering is definitief als de betaling is ontvangen.
Restantbetaling ad € …................ te voldoen 4 weken voor aanvang huurperiode.

Waarborgsom van € 1000,- te voldoen vooruit per bank, per pin of contant bij afhalen 
camper. Wij accepteren geen creditcards. 
De verhuurder zal bij terugkomst en geen schade direct € 750,= terugstorten en na 4 weken, de 
resterende borgsom verminderd met eventuele boetes en of andere kosten terug storten.

Bankrekening verhuurder:   NL 39 RABO 0328 3899 43

5. Verzekering en eigen risico 
De verhuurder heeft t.b.v. huurder een Casco verzekering afgesloten, inclusief pechhulp, 
repatriëring en vervangend vervoer. Diefstal en verduistering is ook mee verzekerd. De verhuurder 
moet daarvoor wel een dubbele legitimatie (ID + rijbewijs) van de huurder kunnen overleggen. Zie 
ook punt 6 van deze huurovereenkomst. 
Vervoer naar wintersportgebieden of naar landen die door verzekeraar zijn aangewezen als 
risicovolle landen(zie groene kaart) is niet toegestaan aangezien dit buiten dekking van de 
verzekering valt.

Het eigen risico* voor de huurder bedraagt per schadegeval : € 1000,-  

Huurder kan zelf een verzekering afsluiten om het eigen risico ad € 1000,- per schadegeval af te 
kopen. Zie hiervoor bijvoorbeeld de verzekering van Allianz, Huurautopolis, de Europeesche of 
Rentalcover. 

Huurder dient zelf zorg te dragen voor een annuleringsverzekering.

6. Documenten
Huurder verplicht zich een kopie af te geven van een geldig ID alsmede een rijbewijs van iedere in 
deze huurovereenkomst vermelde bestuurder

7. Nadere afspraken
…......................................................................................................................................
…......................................................................................................................................

8. Ondertekening
Aldus overeengekomen en ondertekend door huurder en verhuurder, tevens verklaard de huurder 
akkoord te gaan met de bijgevoegde bijlage “Huurvoorwaarden Camperverhuur IJsselhof” .

Ulft, datum: ….............................................  
Voor akkoord huurder Voor akkoord verhuurder
…......................................................................................................................................


