Elferink Camper Services
Nijverheidsweg 8
7122AB Aalten
Nederland
Mobiel: 06-51132679
Email: info@elferink-camper-services.nl
Internet: www.elferink-camper-services.nl

HUUROVEREENKOMST

KvK.: 61519634
Btw.nr.: NL101349968B01
IBAN: NL13 RABO 0191933333
BIC: RABONL2U

Ondergetekenden:
Verhuurder: Elferink Camper Services, camper verhuur en bemiddeling, KvK.nr. 61519634.
Gevestigd te 7122AB Aalten aan de Nijverheidsweg 8, vertegenwoordigd door Henk en Angelika Elferink.
en
Huurder(s):
Naam / Namen
Adres
Woonplaats
Geboortedatum en –plaats
Telefoonnummer
Nummer rijbewijs bestuurder

: …………………………………………………………..........................................
: …………………………………………………………..........................................
: ………………………………………………………………………………………...
: ………………………………………………………………………………………...
: ………………………………………………………………………………………...
: ………………………………………………………………………………………...

Verklaren een huurovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen:
Artikel 1: Het gehuurde, huurperiode
Type Camper
: …………………………………………………………..
Kenteken
: …………………………………………………………..
Afhaaldatum
: …………………………………………………………..
Afhaaltijd
: vanaf 15:00 uur
Inleverdatum
: ……………………………………………...................
Inlevertijd
: uiterlijk 11:00 uur
Er geldt een minimale huurperiode van een weekend of midweek, bij kortere huur zal de huur van minimaal een lang
weekend in rekening worden gebracht. Voor langere huurperioden kan een afwijkende huurprijs worden afgesproken.
Kilometerstand bij afhalen
: …………………………………………………………..
Kilometerstand bij retournering
: …………………………………………………………..
Huurprijs voor overeengekomen huurperiode totaal
: € ………………………………………………………...
Deze huurprijs is inclusief 1500 ‘vrije kilometers’ per week.
Waarborgsom
: € 1.000,00
Aanbetaling (50% huurprijs) direct te voldoen.
: € ……………………………………………………......
Eigen risico huurder per gebeurtenis
: € 1.000,00
Te gebruiken brandstof (doorhalen wat niet van toepassing is)
: benzine / diesel / gas
Als door een niet aan de verhuurder toe te rekenen oorzaak, de bovengenoemde camper op de afgesproken datum
en tijd beschikbaar is, zullen we onze uiterste best doen een vervangende camper te regelen. Hieraan kunnen geen
rechten worden ontleend. De huurder is verplicht het door de verhuurder aangeboden alternatief te accepteren. De
eventuele hogere of lagere huurprijs zal dan worden verrekend.
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Artikel 2: Staat van het gehuurde

Eventuele door de huurder en/of verhuurder geconstateerde beschadigingen, gebreken, defecten e.d.
aan de Camper bij aanvang van de huurovereenkomst:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................…
Paraaf verhuurder: ……………………………………………………………

Paraaf huurder: …………………………………………………………

Eventuele door de huurder en/of verhuurder geconstateerde beschadigingen, gebreken, defecten e.d. aan de Camper bij
retournering van de Camper:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
Paraaf verhuurder: …………………………………………………………..

Paraaf huurder: ………………………………………………………….

Artikel 3: Huurprijs, waarborgsom, kosten, betaling
1. De in artikel 1 vermelde huurprijs is inclusief BTW en het aantal bij de huurprijs vermelde ‘vrije kilometers’. Voor
alle extra gereden kilometers geldt een kilometerprijs van € 0,25 incl. BTW per gereden kilometer.
2. Huurder dient 50% van de overeengekomen huurprijs bij het sluiten van de huurovereenkomst te voldoen.
3. Vier weken voor de datum waarop de camper afgehaald kan worden dient het resterende deel van de huurprijs
uiterlijk te zijn betaald. De waarborgsom dient uiterlijk 1 week voordat de camper wordt afgehaald te zijn betaald.
4. Bij het sluiten van een overeenkomst binnen 4 weken voor vertrek dient de gehele overeengekomen huurprijs te
worden betaald. Betaling dient dan te geschieden op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
De waarborgsom dient uiterlijk ook weer 1 week voordat de camper wordt afgehaald te zijn betaald.
5. De eventuele verschuldigdheid van extra gereden kilometers, toeslagen en/of overige kosten zullen bij
retournering van de camper worden berekend. Deze kosten, alsmede overige voor rekening van de huurder
komende kosten, kunnen door verhuurder worden ingehouden op de door huurder betaalde waarborgsom. Het
eventuele restant van de waarborgsom zal door verhuurder na inhouding van voornoemde kosten en eventuele
boetes voor verkeersovertredingen, aan huurder worden gerestitueerd. (Het restant van) De waarborgsom zal
binnen 4 weken doch uiterlijk 6 weken na het retournering van de camper op de bank- of girorekening van de
huurder teruggestort worden.
Artikel 4: Algemene verplichtingen huurder
1. Huurder moet minimaal 24 jaar zijn en dient minimaal 5 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B. Huurder
dient bij aanvang van de huurovereenkomst zijn originele rijbewijs en paspoort aan de verhuurder te
overhandigen en hem toe te staan hiervan een kopie te maken. In overleg kan uitzondering worden gemaakt voor
beroepsmatige chauffeurs met groot rijbewijs. De camper mag alleen bestuurd worden door in contract
genoemde huurder(s).
2. Indien naast de huurder, met toestemming van de verhuurder, nog één of meer personen tijdens de huurperiode
de camper zullen besturen dienen ook van deze personen de originele paspoorten en rijbewijzen overhandigd te
worden teneinde hier een kopie van te kunnen maken.
3. Huurder zal als adreslegitimatie een kopie van een bank- of giroafschrift van een op zijn naam staande
rekening tonen die maximaal 30 dagen oud is.
4. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het al dan niet afsluiten van een annulering- of reisverzekering.
5. Het is huurder niet toegestaan de camper, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder, door
een derde te laten besturen.
6. Huurder dient de camper als een goed huurder te gebruiken. Dit betekent in ieder geval dat huurder:
a. de camper conform het bij aanvang van deze huurovereenkomst gemelde en door verhuurder goedgekeurde
beoogde gebruik dient te gebruiken;
b. eventuele door verhuurder gegeven instructies, aanwijzingen e.d. met het oog op het gebruik van de camper
dient op te volgen;
c. de camper vóór retournering dient af te tanken met de in artikel 1 vermelde brandstof;
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d. bij deelname aan het verkeer te allen tijde de ter plaatse geldende verkeersregels in acht dient te nemen.
Eventuele verkeersboetes ontstaan tijdens de huurperiode zijn voor rekening van huurder;
e. de camper nimmer onder invloed van drank, drugs of andere de rijvaardigheid beïnvloedende middelen mag
besturen. Ingeval huurder de camper onder invloed bestuurt, is huurder te allen tijde zelf aansprakelijk voor
alle schade die hierdoor wordt veroorzaakt ongeacht een tussen partijen overeengekomen eigen risicobedrag;
f. geen (huis)dieren zal meenemen in de camper; tenzij in overleg.
g. niet meer personen in de camper zal vervoeren dan waarvoor deze volgens opgave van de fabrikant geschikt
is;
h. niet in de camper zal roken. Huurder zal er tevens op toezien dat andere personen die in de camper
meereizen of aanwezig zijn niet in de camper roken.
Indien de wederpartij de in sub f. t/m h. genoemde bepalingen niet nakomt is hij aan de verhuurder een boete verschuldigd
van € 500,00 per geconstateerde overtreding.
7. Ingeval zich tijdens de huurperiode gebreken, defecten en/of beschadigingen aan de camper voordoen, huurder
met de camper betrokken raakt bij een ongeval of de camper wordt gestolen dient de huurder dit direct aan
verhuurder te melden op telefoonnummer 06-51132679. Ingeval van een ongeval en diefstal dient huurder
bovendien de politie in te schakelen om zo nodig een proces verbaal te laten opmaken van de omstandigheden
omtrent het ongeval c.q. de diefstal. Bij een ongeval dient huurder tevens een door verhuurder verstrekt
schadeformulier in te vullen.
Artikel 5: Buitenland

Het is alleen toegestaan om met de camper naar die landen te reizen die op de bij de camper behorende groene kaart
worden genoemd.
Artikel 6: Aansprakelijkheid
1. Verhuurder heeft voor de camper een WA + Cascoverzekering afgesloten, inclusief pechhulp.
2. Gedurende de huurperiode is huurder aansprakelijk voor alle schade aan de camper tot het tussen partijen
overeengekomen eigen risicobedrag. Dit eigen risicobedrag komt te vervallen indien de schade te wijten is aan
opzet en/of bewuste roekeloosheid van huurder. Alsdan is huurder aansprakelijk voor de volledige schade. Van
opzet en/of bewuste roekeloosheid zal in ieder geval sprake zijn in de gevallen zoals vermeld in artikel 4 lid 6, sub
d. en e.
3. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade toegebracht aan huurder en/of derden als gevolg van of
samenhangend met het gebruik van het gehuurde ongeacht de aard van de schade. Een en ander, behoudens
ingeval de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van verhuurder, haar directie en/of haar
leidinggevend personeel of uit dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen anders voortvloeit.
4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van verhuurder, uit
welken hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag van de overeengekomen huurprijs.
5. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van verhuurder te allen tijde
beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van verhuurder in het voorkomende geval zal uitkeren.
Artikel 7: Onderhoud en reparaties
1. Herstel van schade c.q. defecten mag alleen worden uitgevoerd door verhuurder of met uitdrukkelijke
voorafgaande toestemming van verhuurder. Indien voor de herstelwerkzaamheden retournering van de camper
noodzakelijk blijkt, geschiedt dit voor rekening en risico van de huurder.
2. Indien een noodzakelijk uit te voeren reparatie niet door verhuurder kan worden uitgevoerd, of wanneer de
reparatie in het buitenland moet plaats vinden, dient vooraf toestemming van verhuurder te worden verkregen om
deze reparatie uit te laten voeren.
3. Indien een reparatie is uitgevoerd waarvoor de verhuurder geen voorafgaande toestemming heeft gegeven,
komen de totale reparatiekosten voor rekening van huurder, tenzij verhuurder oordeelt dat de reparatie
noodzakelijk was. Tot € 100,- mag u reparaties laten uitvoeren die echt noodzakelijk zijn.
Boven € 100,- alleen met toestemming van de verhuurder!
4. Indien de auto defect is geraakt en niet ter plekke gerepareerd kan worden, zodanig dat de auto op eigen kracht
naar verhuurder kan worden gereden, komen de noodzakelijke sleepkosten tot een maximum van 100 kilometer
voor rekening van verhuurder, tenzij voorafgaand met verhuurder anders is overeengekomen.
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5. Bij met instemming van verhuurder uitgevoerde reparaties aan de auto buiten de EU zal verhuurder eventuele niet
te verrekenen omzetbelasting op de door haar aan de huurder te betalen vergoeding voor de gemaakte
reparatiekosten in mindering brengen.
6. Terugbetaling van noodzakelijk reparaties vindt alleen plaats na overlegging van de reparatienota en de
vervangen onderdelen. Zijn de kostenbuitensporig hoog, dan worden de kosten naar gangbaar Nederlands
prijspeil vergoed.
7. Indien huurder en een reparateur van mening verschillen over de noodzaak tot reparatie en/of de omvang
daarvan en/of de wijze van uitvoering, zal huurder verhuurder daarvan op de hoogte stellen, die dan de
noodzakelijke beslissing zal nemen.
8. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van het niet deugdelijk functioneren van
de camper, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van haarzelf, haar directie of
haar leidinggevend personeel.
Artikel 8: Retourneren camper

1. Huurder is verplicht de camper na afloop van de huurperiode in dezelfde staat waarin hij deze van
verhuurder heeft ontvangen en inclusief de hierbij verstrekte sleutels en andere toebehoren aan verhuurder te
retourneren. Een en ander, behoudens normale slijtage in verband met normaal gebruik van de camper. De camper
gelieve nooit te wassen in een wasstraat. Bij terugkomst geven we zelf de buitenkant een grondige wasbeurt.
2. Eventuele kosten voor reiniging - inclusief de toiletcassette -, van de camper, die nodig zijn om de camper in dezelfde
staat te brengen als waarin huurder deze van verhuurder heeft ontvangen, zijn voor rekening van huurder.
Verhuurder is gerechtigd deze kosten, welke zijn vastgesteld op € 250,00 in mindering te brengen op de door huurder
bij aanvang van de huurovereenkomst betaalde waarborgsom. Huurder vrijwaart verhuurder voor eventuele
aanspraken van derden die hieruit voortvloeien, bijvoorbeeld aanspraken van nieuwe huurders die hierdoor de
camper niet op het met verhuurder overeengekomen tijdstip tot hun beschikking hebben.
3. Ingeval de camper niet op het overeengekomen tijdstip c.q. de overeengekomen dag wordt geretourneerd is
verhuurder gerechtigd de volgende bedragen en/of kosten aan huurder in rekening te brengen:
a. € 500,00 per dag dat de camper te laat teruggebracht wordt, waarbij een deel van een dag als een gehele dag
wordt gerekend;
b. alle overige door verhuurder geleden schade voortvloeiend uit de te late retournering van de camper. Huurder
vrijwaart verhuurder voor eventuele aanspraken van derden voortvloeiend uit de te late retournering van de
camper.
4. Wanneer partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk een verlenging van de huurperiode zijn overeengekomen, kan
huurder zich nimmer beroepen op een dergelijke verlenging.
Artikel 9: Wijzigingen, aanvullingen
Wijzigingen van of aanvullingen op deze huurovereenkomst zijn slechts geldig nadat deze schriftelijk
tussen partijen zijn overeengekomen c.q. nadat deze schriftelijk door verhuurder aan huurder zijn bevestigd.
Artikel 10: Annulering

De huurder dient per aangetekende brief te annuleren. De data van bezorging van de brief geldt als annuleringsdata.
Bij annulering is de huurder de volgende kosten verschuldigd:
- 15% van de overeengekomen huurprijs tot 3 maand voor aanvangsdatum van de huurperiode
- 50% van de overeengekomen huurprijs tot 8 weken voor aanvangsdatum van de huurperiode
- 90% van de overeengekomen huurprijs binnen 6 weken voor aanvangsdatum van de huurperiode
- 100% van de overeengekomen huurprijs op aanvangsdatum van de huurperiode
Dit laatste tarief geldt ook indien de huurder zonder te annuleren de gehuurde camper niet komt ophalen.
Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
Artikel 11: Overmacht

1. Ingeval er sprake is van overmacht is verhuurder gerechtigd deze overeenkomst te ontbinden.
2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming
aan de zijde van verhuurder of een andere gewichtige reden aan de zijde van verhuurder.
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3. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is huurder gehouden zijn
verplichtingen jegens verhuurder tot aan dat moment na te komen.
4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer,
mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of
dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst
bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen e.d. alsmede zodanige
beschadigingen van de camper c.q. tenietgaan van of diefstal van de camper, waarbij verhuurder in redelijkheid
niet meer tijdig voor herstel of een vervangende camper kan zorg dragen.
Artikel 12: Toepasselijk recht / bevoegde rechter
1.
2.

3.

Op deze huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen die voortvloeien uit deze huurovereenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde
Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van verhuurder. Een en ander onverminderd het recht van verhuurder
geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats c.q. vestigingsplaats van huurder.
Ingeval huurder een consument is en de relatief bevoegde rechter conform de wet een andere is dan de
bevoegde rechter in de vestigingsplaats van verhuurder, heeft huurder het recht verhuurder te laten weten het
geschil te willen voorleggen aan de bevoegde rechter in zijn woonplaats c.q. vestigingsplaats. Dit dient huurder te
melden binnen 1 maand nadat verhuurder heeft laten weten het geschil te willen voorleggen aan de bevoegde
rechter in de vestigingsplaats van verhuurder.

Overige bepalingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Indien de auto van de huurder op het terrein van de verhuurder verblijft tijdens de huurperiode van de camper, is dat
altijd op eigen risico.
Het is niet toegestaan om met de camper op wintersport te gaan.
Alle vloeistoffen en bandenspanning dienen door de huurder op peil te worden gehouden.
Het gebruik van biodiesel is niet toegestaan.
Gebruik van water uit de watertank is op eigen risico.
Opschriften, stickers of eigenmachtige veranderingen aan de camper zijn uiteraard niet toegestaan.
De camper moet ‘‘haar vrij’’ ingeleverd worden.

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud.

Datum: …………………………………
Plaats: ………………………………….

verhuurder,

huurder(s),

Henk of Angelika Elferink

Pagina 5 van 5

