
“Huurvoorwaarden Camperverhuur IJsselhof”.

1. Verplichtingen verhuurder 
De verhuurder is verplicht de camper als volgt ter beschikking te stellen: 

 Tijdig en in een staat die overeenstemt met de wettelijke bepalingen;
 In een goede staat en compleet met inventaris en toebehoren;
 Met een volle tank diesel en het oliepeil, koelvloeistof en bandenspanning op het juiste niveau; 
 Met bijbehorende documenten als kentekenbewijs, verzekeringsbewijs en instructieboekjes; 
 Met voldoende instructie vooraf voor het gebruik van de camper, inventaris en toebehoren;
 Verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijke of materiële schade van de huurder of diens reisgezelschap, 

ontstaan door het gebruik van de camper, mechanische storing of aanrijdingsschade.

2. Verplichtingen huurder 
Verplichtingen huurder:

 De verschuldigde huur- en waarborgsom te voldoen, ook al gebruikt hij de camper niet of voor een kortere 
periode tenzij er annuleringskosten worden voldaan zoals bedoeld in artikel D;

 Zich bij het ophalen van de camper te legitimeren met een geldig ID én Nederlands rijbewijs B; 
 Van iedere overige – in de huurovereenkomst vermelde - bestuurder het origineel geldig Nederlands

rijbewijs B te tonen;
 De camper zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming en instructieboekje te gebruiken;
 De instructies van de verhuurder op te volgen;
 De sleutels en/of het kentekenbewijs niet in de camper achter te laten omdat de verzekering dan geen uitkering

geeft voor schade, diefstal of joyriding;
 De camper niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren en zorg te dragen dat alleen de op de 

huurovereenkomst vermelde bestuurders de camper besturen;
 De camper niet te besturen als men onder invloed is van alcohol, bedwelmende, opwekkende of soortgelijke 

middelen. Schade wordt in dat geval niet door de verzekering vergoed en verhaald op de huurder;
 Na elke 1000 km. te controleren of het oliepeil, koelvloeistof en bandenspanning op het juiste niveau is en zo 

nodig aan te vullen; 
 Bij onverhoopte pech of storing aan de camper die kosten met zich meebrengen boven € 100,= altijd eerst 

contact met verhuurder opnemen voordat u actie onderneemt; 
 De camper tijdig zoals afgesproken in deze huurovereenkomst en in dezelfde staat als bij aanvang van de 

huurperiode – behoudens normale slijtage- en met een volle tank diesel in te leveren bij de verhuurder;
 Defecten of manco's aan de inventaris te melden bij verhuurder.  Niet gemelde defecten of manco's worden in 

rekening gebracht aan de huurder;
 De camper bezemschoon, met een schone inventaris en een geledigde vuilwatertank en een geledigd en 

gereinigd chemisch toilet in te leveren bij de verhuurder;
 Roken is niet toegestaan in de camper. 
 Houden van huisdieren in de camper is alleen toegestaan na overleg en expliciete goedkeuring van de 

verhuurder. Men dient zich dan wel aan de door verhuurder gegeven instructies te houden en de camper dient 
volledig schoon en haarvrij ingeleverd te worden. Voldoet de camper niet aan onze voorwaarden dan wordt € 
350,= in rekening gebracht;

 Toestemming van de verhuurder te vragen bij gebruik camper op festivals, evenementen of wedstrijden.

3. Borg
 Bij aanvang van de huurperiode betaalt de huurder een waarborgsom van € 1.000,= aan de verhuurder. 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.

4. Annulering huurder
 Huurder dient schriftelijk te annuleren;
 Bij annulering is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd: 

◦ 10% van de huurprijs bij annulering tot 10 weken voor aanvang van de huurperiode
◦ 25% van de huurprijs bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode
◦ 50%  van de huurprijs bij annulering tot 4 weken voor de aanvangsdatum van de huurperiode
◦ 90% van de huurprijs bij annulering tot 1 week voor de aanvangsdatum van de huurperiode 
◦ 100% van de huurprijs bij annulering binnen 1 week voor de aanvangsdatum van de huurperiode;

 De verhuurder poogt naar redelijkheid alsnog de camper voor dezelfde periode of een deel ervan te verhuren. 
Als dat lukt, worden de annuleringskosten naar evenredigheid verminderd;

 Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper zal geen restitutie van (een gedeelte van) de huursom tot 
gevolg hebben.



5. Niet nakoming verplichtingen/ tekortkomingen 
 Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht het contract geheel of gedeeltelijk

te ontbinden. Dat is alleen anders als de tekortkoming van zo’n bijzondere aard of geringe omvang is dat 
ontbinding niet gerechtvaardigd is;

 Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van de verhuurder restitueert de 
verhuurder de eventueel betaalde huur en waarborgsom geheel resp. gedeeltelijk, dit in verhouding met de 
ontbinding;

 Indien de camper door schade niet verhuurd kan worden of door toedoen van de vorige huurder niet op de door
u afgesproken tijd terug is, dan behoudt verhuurder zich het recht de overeenkomst kosteloos en eenzijdig te 
annuleren en krijgt de huurder direct zijn huurbedrag en borg terug. Verhuurder probeert binnen haar 
mogelijkheden een vervangende camper te regelen of indien mogelijk in overleg de huurperiode te verschuiven.
Als de vakantie door de tekortkoming geheel of gedeeltelijk is bedorven heeft huurder geen recht op welke 
vorm van schadevergoeding dan ook;

 Brengt huurder de camper later terug dan overeengekomen, dan wordt een bedrag van € 250,= per dag of 
gedeelte van de dag dat de camper te laat binnenkomt in rekening gebracht evenals de daaruit voortvloeiende 
kosten voor de volgende huurder, tenzij de huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het 
gevolg is van een hem niet toerekenbare oorzaak;

 De camper dient door de huurder in dezelfde staat te worden teruggebracht als waarin hij de camper heeft 
ontvangen. Indien de huurder niet voldoet aan de door de verhuurder gestelde verplichtingen worden de 
volgende bedragen ingehouden op de borg:
◦ camper niet volledig afgetankt  € 50,=  plus de aanvullende brandstofkosten. 

◦ camper niet bezemschoon en met schone inventaris ingeleverd,  € 25,=
◦ vuilwatertank niet geledigd, € 25,=.

◦ chemisch toilet niet geledigd en gereinigd, € 50,= 
◦ mochten wij constateren dat er gerookt is in de camper, € 500,= plus de kosten van reiniging

6. Kosten tijdens verhuur 
 De kosten die direct verband houden met het gebruik van de camper - onder meer brandstof, olie, overige 

vloeistoffen, reparatie banden, leges, boetes en gerechtskosten etc.- komen voor rekening van de huurder;
 De noodzakelijke kosten voor normaal onderhoud, reparatie en sleephulp en berging wegens mechanische 

defecten komen voor rekening van de verhuurder. In dergelijke situaties moet huurder direct contact opnemen 
met verhuurder. Terugbetaling van de gemaakte kosten geschiedt op vertoon van gespecificeerde nota’s. 

7. Pechhulp
 De camper is voorzien van een uitgebreide pechhulp. In geval van pech kunt u 24 uur per dag een beroep doen

op deze pechhulp via VHD +31 263553468.

8. Schade 
 Tenzij in de huurovereenkomst anders is aangegeven, wordt huurder geacht het voertuig zonder zichtbare 

gebreken of beschadigingen te hebben ontvangen. 
 Bij elke schade (waaronder verlies, diefstal en inbeslagneming) aan de camper treedt de huurder direct in 

overleg met de verhuurder, tenzij dit door omstandigheden onmogelijk is. De huurder houdt zich aan de 
instructies van de verhuurder.  

 Als er een tweede partij bij de schade is betrokken of als er sprake is van verlies/ diefstal dient u aangifte te 
doen bij de politie in de plaats waar de schade, verlies/ diefstal plaatsvond. Is aangifte daar niet mogelijk? Dan 
moet u dit alsnog doen bij de eerste mogelijkheid die u heeft. Het schriftelijk bewijs van deze aangifte(n) hebben
wij nodig voor de verzekering. Bij schade wordt het Europees schadeformulier ingevuld.  

 De aansprakelijkheid van huurder voor schade bedraagt per schadegeval maximaal de hoogte van het eigen 
risico ad € 1.000,=  

 Indien de verhuurder eigen risico in rekening wordt gebracht, zal deze verhaald worden op de huurder  

9. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 
 Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd 

van geschillen kennis te nemen. Indien ter zake een geschillencommissie bevoegd is, kan het geschil ook aan 
die instanties worden voorgelegd.


