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ALGEMENE VOORWAARDEN CAMPERVERHUUR
Artikel 1 Definities
Country Camper Verhuur: ingeschreven onder KVK nummer 51738651
Verhuurder: Eigenaar van de camper die door Country Camper Verhuur wordt
aangeboden.
Artikel 2 Algemeen
1. Een huurovereenkomst wordt afgesloten tussen huurder en verhuurder.
Country Camper Verhuur zorgt uitsluitend voor de bemiddeling, behalve
als Country Camper Verhuur de eigenaar van de camper is.
Artikel 3 Gebruik van de camper
1. De huurder dient zorgvuldig met de camper om te gaan en er voor te
zorgen dat deze alleen wordt gebruikt zoals dat door de fabrikant en de
verhuurder bedoelt is.
2. Het is verboden de camper dusdanig te gebruiken dat er schade aan de
camper kan ontstaan of de belangen van verhuurder kunnen worden
geschaad.
3. Het meenemen van huisdieren is, net als met de camper op
wintersportvakantie gaan, niet toegestaan tenzij dit in de
huurovereenkomst is opgenomen.
4. Roken in de camper en cabine is niet toegestaan.
5. Veranderingen aanbrengen aan de camper is niet toegestaan.
6. De huurder dient de camper zorgvuldig te behandelen, geen onnodige
risico’s te nemen en de algemeen gebruikelijke preventieve maatregelen
te treffen (denk aan: controle olie- en koelvloeistofpeil, controle
bandenspanning, inbraakpreventie, veilig parkeren, hoogte en breedte
van de camper juist inschatten etc.).
7. De camper mag uitsluitend worden gebruikt in de op de groene kaart
vermelde landen.
Artikel 4 Aansprakelijkheid
1. Als een camper is gehuurd door meerdere personen, dan is elke huurder
aansprakelijk.
2. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de camper die is
ontstaan tijdens de huurperiode, inclusief hagelschade en natuurgeweld
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met per gebeurtenis een maximum van het eigen risico bedrag zoals
vermeld op de huurovereenkomst.
3. Het eigen risico bedrag zoals vermeld op de huurovereenkomst is per
schadegeval/gebeurtenis, behalve wanneer:
a. de schade is ontstaan doordat er iets heeft plaatsgevonden in strijd
met deze algemene voorwaarden;
b. schade ontstaan door bevriezing;
c.

de schade is ontstaan door vermissing van de camper waarbij
huurder niet alle sleutels en/of de bediening van de alarminstallatie
aan de verhuurder kan overhandigen.

4. In deze gevallen zal de gehele schade verhaalt worden op de huurder,
ook als deze boven het eigen risico bedrag komt.
5. Als de schade volledig kan worden verhaalt op een derde partij, dan geldt
er voor de huurder geen eigen risico.
Artikel 5 Borg
1. De borg is gelijk aan het eigen risico bedrag zoals vermeld op de
huuroverenkomst. De borg dient voor aanvang van de reis te zijn
voldaan.
2. De borg dient onder andere om bekeuringen te betalen die een huurder
heeft opgelopen. Omdat bekeuringen vanuit het buitenland lang
onderweg kunnen zijn wordt de borg niet meteen na het einde van de
huurperiode terugbetaald, maar 4 weken later.
3. Ook kunnen andere zaken van de borg ingehouden worden, zoals de
extra schoonmaakkosten van een vuil ingeleverde camper.
Artikel 6 De verplichtingen van de verhuurder
1. De verhuurder moet de camper aan het begin van de huurperiode klaar
hebben staan, schoon en gecontroleerd.
2. De verhuurder geeft voor vertrek instructies over het gebruik van de
camper, en overhandigt de huurder de sleutels, de
gebruikershandleiding en de autopapieren.
3. Wanneer de verhuurder de camper niet ter beschikking kan stellen als
gevolg van overmacht zal de verhuurder proberen een gelijkwaardige
camper ter beschikking te stellen.

Algemene Voorwaarden Camperverhuur | www.CountryCamperVerhuur.nl

Algemene Voorwaarden Camperverhuur
Versie 2.7 | 19-12-2016
www.CountryCamperVerhuur.nl

4. Wanneer de verhuurder de camper niet (op tijd) ter beschikking kan
stellen is de verhuurder verplicht de huursom over de betreffende
periode aan de huurder te vergoeden.
5. Het niet kunnen leveren van een vervangende camper kan maximaal
leiden tot het terug betalen van de huursom inclusief de borg, maar er is
nimmer recht op een andere schadevergoeding van welke aard dan ook.
6. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke, materiele of
immateriële schade van de huurder of zijn reisgezelschap, ontstaan door
het gebruik van de camper, mechanische storing en of aanrijdingschade.
Hiervoor dient de huurder zelf de benodigde (reis)verzekeringen af te
sluiten.
Artikel 7 Verplichtingen van de Huurder
1. De huurder en bestuurder(s) moeten over de Nederlandse nationaliteit
beschikken, dienen minimaal 23 jaar oud te zijn en dienen minimaal 3
jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
2. De huurder dient de camper met zorg te behandelen, als was het zijn
eigen voertuig. De huurder is gedurende de gehele huurperiode
verantwoordelijk voor de camper.
3. Wanneer de huurder de camper onnodig aan risico's blootstelt, of als er
sprake is van opzet of grove onachtzaamheid, dan kan ontstane schade
worden verhaald op de huurder, zelfs voor een hoger bedrag dan het
geldende eigen risico.
4. De camper mag alleen bestuurd worden door degene(n) die van tevoren
als bestuurders bij de huurder zijn opgegeven.
5. Het gebruik van de camper is alleen toegestaan voor de huurder en zijn
reisgezelschap. De camper mag nooit aan anderen onderverhuurd
worden of op een andere wijze aan anderen in gebruik gegeven worden.
6. Bekeuringen wegens parkeer- of verkeersovertredingen zijn voor
rekening van de huurder. Deze worden, indien niet direct gekregen,
achteraf aan de huurder doorberekend.
Artikel 8 Ophalen en terugbrengen
1. Bij ophalen zal door de verhuurder een duidelijke instructie gegeven
worden over de werking van de diverse aanwezige apparatuur.
2. De camper wordt door verhuurder als volgt afgeleverd: buiten- en
binnenzijde schoon; lege schoonwatertank; lege vuilwatertank; lege en
schone toiletcassette; volle brandstoftank; schone koelkast; schone
toiletruimte.
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3. Huurder is verplicht om bij de in ontvangstneming van de camper te
controleren of de camper gebreken en/of beschadigingen vertoont. Dit
dient direct op het uitgifteformulier te worden vermeld. Reclamaties
achteraf worden niet in behandeling genomen.
4. Als de huurder een vervanger stuurt om de camper af te halen dan dient
verhuurder daar van tevoren op de hoogte te worden gesteld. De
vervanger dient de betreffende documenten te overleggen waaronder de
boekingsbevestiging en een kopie rijbewijs van de huurder en van de
vervanger te overleggen. Deze vervanger treedt op dat moment in de
verplichtingen van huurder, waardoor huurder aansprakelijk blijft.
5. Huurder dient de camper in dezelfde staat als waarin hij deze heeft
ontvangen terug te brengen, behalve wanneer vooraf iets anders is
afgesproken. Zo niet, dan kunnen er extra kosten in rekening gebracht
worden. Dit op het tijdstip en plaats zoals is overeengekomen in de
huurovereenkomst.
6. Indien er bij het retourneren van de camper voor ontvangst van de
camper wordt getekend door de persoon die de camper in ontvangst
neemt, dan geldt dit in alle gevallen onder voorbehoud van niet gemelde
gebreken en schades en bijzondere gebeurtenissen waarvoor de
eigenaar eventueel aansprakelijk kan worden gesteld.
7. Als de camper niet op tijd terug is, heeft de verhuurder het recht de
camper onmiddellijk terug te nemen. Voor het te laat terugbrengen
wordt € 250,- per dag in rekening gebracht. Een deel van een dag geldt
als volledige dag.
Artikel 9 Verzekering
1. De camper is all-risk verzekerd. Een pechhulpverlening is bij elke
huurperiode inbegrepen.
2. Bovengenoemde verzekeringen hebben uitsluitend betrekking op de
camper.
3. Persoonlijke risico’s van de huurder worden gedekt door een reis- en
annuleringsverzekering, deze zijn niet inbegrepen, maar worden wel
sterk aanbevolen.
Artikel 10 Annulering
1. De huurder dient per aangetekende brief of per e-mail met
ontvangstbevestiging te annuleren. De datum van de ter post bezorging
geldt als annuleringsdatum.
2. Bij annulering is de huurder verschuldigd:
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a. Tot 12 weken voor aanvang van de huurperiode, 20% van de
huursom
b. Tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode, 50% van de
huursom
c. Binnen 8 weken voor aanvang van de huurperiode, 90% van de
huursom
d. In genoemde gevallen wordt de borg wel terug gestort.
3. Het later ophalen en/of eerder terugbrengen van de gehuurde camper
zal nimmer een restitutie van het geheel of een gedeelte van de huursom
tot gevolg hebben
Artikel 11 Legitimatie
1. De huurder dient zich te legitimeren met zowel een origineel geldig
paspoort als een origineel geldig rijbewijs B. Van beide dient een
leesbaar kopie reeds in ons bezit te zijn. Van iedere overige bestuurder
dient het origineel geldig rijbewijs B getoond te worden waar ook
hiervan een kopie reeds in ons bezit dient te zijn.
Artikel 12 Reserveren en betaling
1. De weekprijzen zijn gebaseerd op een standaard huurperiode van een
week (van zaterdag 10:00 t/m vrijdag 14:00). In overleg kan hier van
afgeweken worden, zolang de planning dit toelaat.
2. Bij reservering doorlopen we de volgende stappen:
a. Indien je wenst te reserveren, ontvangt de huurder per mail een
huurovereenkomst met algemene voorwaarden.
b. Eén exemplaar van de huurovereenkomst dient ondertekend
geretourneerd te worden, samen met een goed leesbare kopie van
rijbewijs en paspoort van alle bestuurders van de camper.
c.

Binnen een week na de reservering dient 25% van de huursom
betaald te worden als aanbetaling.

d. Na ontvangst van de aanbetaling wordt de reservering definitief.
e. Het restant van de huursom dient 4 weken voor aanvang van de
huurperiode in bezit te zijn van Country Camper Verhuur. Zo niet,
dan vervalt de reservering. De aanbetaling wordt niet teruggestort
f.

De borgsom dient 1 week voor vertrek in ons bezit zijn. Wanneer de
huurder binnen 6 weken voor vertrek reserveert, dient de huurder
de volledige huursom per direct te voldoen.
Artikel 13 Schade, diefstal of verlies
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1. Het is niet toegestaan stickers op de camper aan te brengen, dan alleen
op de voorruit in geval dit geëist wordt door instanties. Deze dienen bij
inlevering verwijdert te zijn.
2. Bij elke schade door verlies, diefstal, in beslagname of beschadiging
(zowel optisch als technisch) van de camper, inventaris of toebehoren,
moet de huurder direct telefonisch contact opnemen met de verhuurder.
3. De huurder moet zich bij schade, diefstal of verlies houden aan de
instructies van de verhuurder.
4. In geval van diefstal, vandalisme of een aanrijding dient de huurder altijd
aangifte te doen bij de lokale politie of proces verbaal te laten opmaken.
5. Schade aan banden en ramen of schade ontstaan door het vullen van een
tank met een verkeerde vloeistof is volledig voor rekening van de
huurder.
6. Noodzakelijke reparaties aan de camper tot € 50,-, kunnen zonder
toestemming van verhuurder worden uitgevoerd. Reparaties boven een
bedrag van € 50,- mogen uitsluitend worden uitgevoerd met
toestemming van de verhuurder.
7. Reparatiekosten zullen aan de huurder worden vergoedt als de
verhuurder de originele nota en de vervangen onderdelen heeft
ontvangen. Als de kosten voor de reparatie buitensporig hoog zijn, dan
worden de kosten vergoed op basis van het gangbare prijspeil in
Nederland.
8. Bij schade zal er een offerte aangevraagd worden bij een bij de FOCWA
aangesloten schadeherstelbedrijf.
9. De door de verhuurder te maken gerechtelijke of buitengerechtelijke
kosten komen geheel voor rekening van de huurder.
Artikel 14 Overige bepalingen
1. Indien de auto van de huurder bij of op het terrein van verhuurder wordt
geparkeerd gedurende de huurperiode, is dat altijd op eigen risico.
2. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op
www.CountryCamperVerhuur.nl. Ook worden de algemene voorwaarden
als bijlage meegezonden met de huurovereenkomst. Met het
ondertekenen van de huurovereenkomst gaat de huurder akkoord met
deze algemene voorwaarden, zoals ook vermeld op de
huurovereenkomst.

Algemene Voorwaarden Camperverhuur | www.CountryCamperVerhuur.nl

Algemene Voorwaarden Camperverhuur
Versie 2.7 | 19-12-2016
www.CountryCamperVerhuur.nl

3. Verhuurder heeft het recht om de huurovereenkomst direct te
beëindigen en de camper weer terug te nemen als de huurder de
verplichtingen in de huurovereenkomst of algemene voorwaarden niet
nakomt. Dit kan zonder ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst, de
huurder dient hier volledig aan mee te werken.
4. Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
5. Bij een geschil doen verhuurder en huurder er alles aan om tot een
oplossing te komen voordat een rechter ingeschakeld wordt.
6. De versie van de algemene voorwaarden die gold op het moment van het
aangaan van de overeenkomst, is van toepassing.
7. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend
voor de uitleg daarvan.
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