VOORWAARDEN HUUR KAMPEERAUTO – LEEIJEN CAMPERS
A. Verplichtingen verhuurder
Verhuurder is verplicht de kampeerauto als volgt ter beschikking te stellen:
1. Tijdig en op de plaats zoals afgesproken in de overeenkomst. De huurperiode
begint op vrijdag om 17:00 uur en eindigt op vrijdag om 10:00 uur;
2. In een staat die overeenstemt met de wettelijke bepalingen;
3. In een goede staat en compleet met eventuele inventaris en toebehoren;
4. Met bijbehorende documenten als kentekenbewijs en verzekeringsbewijs;
5. Met voldoende instructies vooraf over het gebruik van de kampeerauto,
inventaris en toebehoren;
B. Verplichtingen huurder
Huurder is verplicht:
1. De verschuldigde huur- en borgsom, respectievelijk annuleringskosten te
voldoen, ook al gebruikt hij de kampeerauto niet of voor een gedeelte van de
huurperiode;
2. De kampeerauto zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming en instructieboekje
te gebruiken;
3. De kampeerauto niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren en zorg te
dragen dat alleen de op de overeenkomst benoemde bestuurder(s) de
kampeerauto bestuurd/besturen;
4. Bij aanvang van de huurperiode een minimum leeftijd te hebben van 25 jaar,
alsmede eventuele andere bestuurder(s) die op de overeenkomst is/zijn benoemd.
5. Te beschikken over, en minimaal 3 jaar in bezit hebben van, het juiste rijbewijs
om de kampeerauto te besturen, zijnde categorie B;
6. Een reis-/annuleringsverzekering af te sluiten. Een kopie van het
verzekeringsbewijs moet worden overhandigd bij ondertekening van de
overeenkomst;
7. De instructies van de verhuurder op te volgen;
8. De kampeerauto tijdig zoals afgesproken in de overeenkomst en in dezelfde
staat als bij aanvang van de huurperiode (behoudens normale slijtage) in te leveren
bij de verhuurder. De huurperiode begint op vrijdag om 17:00 uur en eindigt op
vrijdag om 10:00 uur.
C. Borg
Bij aanvang van de huurperiode betaalt de huurder een borg van € 1000,00 aan
verhuurder. Dit bedrag zal door verhuurder, binnen 14 dagen na afloop van de
huurperiode, worden terugbetaald aan huurder onder aftrek van hetgeen huurder
aan verhuurder nog verschuldigd zal zijn.
D. Reservering en betaling
1. Bij reservering is legitimatie d.m.v. paspoort of identiteitskaart, alsmede rijbewijs
verplicht.
2. De aanbetaling, zijnde 50% van de huursom, dient binnen 14 dagen na
totstandkoming van de overeenkomst per bank te worden voldaan.
3. Het restant dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode per bank te
worden voldaan.
4. De borg dient uiterlijk op de dag van aanvang van de huurperiode op de
bankrekening van verhuurder te zijn bijgeschreven.
5. Na het inleveren van de kampeerauto wordt, na inspectie door, een
eindafrekening opgemaakt. Het eventuele restant bedrag wordt binnen 14 dagen
door verhuurder per bank voldaan aan huurder. Indien de door de huurder te
betalen kosten de betaalde borg overtreffen, dient het verschil door huurder binnen
14 dagen per bank te worden voldaan aan verhuurder.
E. Huisdieren en roken
1. Huisdieren zijn niet toegestaan in de kampeerauto.
2. Roken is niet toegestaan in de kampeerauto.
3. Bij overtreding van een van de, of beide, bovenstaande bepalingen zal per
overtreding € 500,00 in rekening worden gebracht en verrekend worden met de
betaalde borg.
F. Annulering huurder
1. Huurder dient schriftelijk, per aangetekend schrijven, te annuleren. De datum van
postbezorging geldt als annuleringsdatum.
2. Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
• 25% van de huurprijs bij annulering langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum
van de huurperiode;
• 50% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden maar niet langer dan 3
maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
• 75% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 maand maar niet langer dan 2
maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
• 100% van de huurprijs bij annulering op de aanvangsdatum of niet langer dan 1
maand voor aanvangsdatum van de huurperiode;
3. Verhuurder mag een vast bedrag van €25,- alsmede redelijke kosten in verband
met de annulering in rekening brengen aan de huurder.
G. Niet nakoming
1. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht om
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming van

een bijzondere aard of geringe omvang is. Bij ontbinding bestaat tevens aanspraak
op een vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming aan de ander kan
worden toegerekend.
2. Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van
verhuurder, restitueert hij de eventueel betaalde huur- en borgsom in verhouding
met de ontbinding.
3. Wordt de kampeerauto niet of niet tijdig afgeleverd, dan heeft huurder recht op
25% van de huursom, met een maximum van € 250,00, behoudens het volle recht
op volledige schadevergoeding, zoals genoemd in lid 1..
4. Indien door overmacht de gereserveerde kampeerauto niet kan worden
afgeleverd door verhuurder, zal deze zijn uiterste best doen om een vervangende
kampeerauto te kunnen afleveren. De huurder is hierbij verplicht een door de
verhuurder aangeboden vergelijkbaar alternatief te accepteren.
5. Brengt huurder de kampeerauto later terug dan overeengekomen, dan heeft
verhuurder recht op evenredige vermeerdering van de huursom en een extra
vergoeding van € 125,00 per dag, behoudens het volle recht op volledige
schadevergoeding, zoals genoemd in lid 1..
H. Kilometers
Per gehuurde week kan de huurder 1500 kilometer vrij rijden, extra gereden
kilometers worden in rekening gebracht tegen € 0,25 per kilometer. Bij een
huurperiode van 3 of meer aaneengesloten weken geldt geen kilometerbeperking.
I. Bestemming
1. Alle landen waar de dekking van de kampeerauto verzekering geldig is, zoals
vermeld op de in de kampeerauto aanwezige groene kaart, mogen met de
kampeerauto worden bezocht.
2. Wintersportbestemmingen zijn in de periode van 1 november tot 1 april
uitgesloten.
J. Gebruik en kosten tijdens verhuur
1. De kosten die direct verband houden met het gebruik van de kampeerauto
(onder meer benzine, reparatie banden, leges, boetes en gerechtskosten) komen
gedurende de huurperiode voor rekening van de huurder.
2. De kampeerauto wordt door verhuurder afgeleverd met een volle brandstoftank.
De huurder levert de kampeerauto aan het einde van de huurperiode ook in met
een volle brandstoftank.
3. Aan vloeistofverbruik voor het chemisch toilet en eventueel olieverbruik zijn geen
kosten verbonden en wordt in voldoende mate meegeleverd.
4. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud, reparatie, sleephulp en berging
wegens mechanische defecten komen voor rekening van de verhuurder. In
dergelijke situaties moet huurder direct contact opnemen met de verhuurder.
Terugbetaling van gemaakte kosten geschiedt op vertoon van gespecificeerde
nota’s. Vervangen onderdelen neemt de huurder indien mogelijk voor de verhuurder
mee terug.
5. Huurder dient de kampeerauto aan het einde van de huurperiode
schoongemaakt in te leveren, met uitzondering van de buitenzijde. Bij nalatigheid
worden de volgende bedragen bij de huurder in rekening gebracht: schoonmaken
interieur € 100,00, ledigen afvalwatertank € 50,00, ledigen/schoonmaken toilet €
100,00.
K. Schade en verzekering
1. Bij diefstal, inbeslagname of aanzienlijke beschadiging aan de kampeerauto,
inventaris en toebehoren, treedt huurder in overleg met verhuurder. Huurder houdt
zich aan de instructies van de verhuurder.
2. Bij elke vorm van een verkeersongeval dient de huurder contact op te nemen met
de lokale politie en een Europees schadeformulier in te vullen, waarop vermeld de
eventuele schade en gegevens van de tegenpartij.
3. De kampeerauto is voorzien van originele FIAT Assistance voor technische
assistentie ter plekke, vervangend vervoer, etc. U kunt FIAT Assistance bereiken op
telefoonnummer 00800-34280000 (indien niet bereikbaar, kunt u ook bellen naar
+31-(0)20-3421854.
4. De kampeerauto is verzekerd tegen het risico van Wettelijke Aansprakelijkheid
(WA) plus Casco. Een internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) is in de
kampeerauto aanwezig. Per gebeurtenis, ook bij hagelschade, geldt een eigen
risico van maximaal € 1000,00.
5. Indien de verhuurder eigen risico in rekening wordt gebracht, zal deze verhaald
worden op de huurder.
6. Door de verzekering niet gedekte schade en kosten zoals die ten gevolge van
het rijden onder invloed, het laten besturen en rijden door niet bevoegde personen,
door inbeslagname, drugsvervoer, overstroming, het vernielen van het interieur,
enzovoort zijn geheel voor rekening van de huurder.
L. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de
Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Indien ter zake
een geschilleninstantie bevoegd is, kan het geschil ook aan die instantie worden
voorgelegd.
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