6. Huurprijs, borg en aanbetaling
Huurprijs totaal

Lees voor het ondertekenen van deze overeenkomst eerst
de bijgevoegde voorwaarden!
Op de overeenkomst en de voorwaarden moet uw
handtekening worden geplaatst: Hierna is overeenkomst bindend.
Lees de overeenkomst dus goed door!
1. Partijen
A. Verhuurder van de toercaravan
Voyage Caravan Verhuur
(onderdeel van H.Maasland Advies en Verhuur)
Schapedrift 21
3371 HE, Hardinxveld-Giessendam Tel: 06-29179181
Email: info@voyagecaravanverhuur.nl
B. Huurder van de toercaravan
Naam

……………

Straat+ huisnr.

………………

Postcode+ woonplaats

……………….

Telefoonnummer

06

Nr. rijbewijs

…………………

Emailadres

……………..

IBAN

……………………. (ivm. terugstorten borg)

Ondergetekenden:
A. verhuurder van de toercaravan, hierna genoemd ‘verhuurder’ en
B. huurder van de toercaravan hierna genoemd ‘huurder’ 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
toercaravan – verder te noemen ‘de caravan’ – met daarbij behorende
inventaris, aan partijen bekend en gespecificeerd op de aanwezige lijst.
De caravan
Merk/type
Kenteken
Voorkeur

Dethleffs 460 C-Joy
(reis)luifel/voortent

3. Dekkingsgebied
De huurder mag met de caravan geheel Europa bereizen indien de
aansprakelijkheidsverzekering van het trekkend voertuig, voor de landen
welke u bezoekt, dekking biedt. Dit moet blijken uit het bij de verzekering
afgegeven internationaal motorrijtuigen verzekeringsbewijs (de groene
kaart).
Mocht u door/in Duitsland, Polen, Kroatië of Spanje reizen dient u een
groene kaart aan te vragen voor de caravan bij uw EIGEN (auto-)
verzekering, De benodigde gegevens van de caravan kunt u bij de
verhuurder opvragen.

€ ,-

te voldoen voor ..-..-20.. (u ontvangt hiervoor een factuur)
Borg

€ 500 of 750,-

De borg wordt bij aanvang van de huurperiode contant betaald aan de
verhuurder of dient 2 dagen voor verhuur te zijn overgemaakt op rekening
IBAN NL95RABO0327169354 t.n.v. H. Maasland Advies en Verhuur
Dit bedrag zal aan de huurder worden terugbetaald, binnen 1 week na
beëindiging van de huurperiode. Van de borg zullen de kosten ingehouden
worden die de huurder aan de verhuurder verschuldigd is.
7. Verzekering
De caravan die u heeft gehuurd is niet All-Risk verzekerd. Tijdens uw reis
valt de WA-dekking onder de verzekering van het trekkende voertuig, indien
en zolang de caravan is aangekoppeld. Is de caravan niet aangekoppeld,
dan valt en is de schade voor uw eigen rekening en risico.
Voor schades die niet gedekt worden door bovengenoemde verzekering
geldt een eigen risico van € 750,00 per gebeurtenis. Dit bedrag is gelijk aan
de borg. Is de hoogte van de schade per gebeurtenis hoger dan het eigen
risico, dan is het schadebedrag daarboven voor rekening en risico van de
verhuurder, tenzij de schade is ontstaan als gevolg van nalatigheid en
opzet.
Indien schades veroorzaakt zijn door nalatigheid of door opzet zijn
ontstaan, is de schade geheel voor rekening van de huurder. Onder
nalatigheid wordt onder andere, maar niet uitsluitend verstaan schade die
ontstaan is door en tijdens het manoeuvreren van de caravan en
rookschade.
In verband met bovenstaande wordt de caravan alleen meegegeven indien
een geldige groene kaart voor het trekkende voertuig getoond kan worden.
Ook moet de huurder de wegenwacht Europa met aanhangwagen service
van de ANWB kunnen tonen, die op naam van de huurder is afgegeven.
Blijft u in Nederland dan moet u een vergelijkbare service afsluiten, die in
Nederland geldig is. Een andere verzekering met vergelijkbare dekking is
ook toegestaan (bijvoorbeeld via uw leasemaatschappij).
Wij adviseren tevens om een reisverzekering af te sluiten voor bijv. diefstal
uit de caravan.
8. Nadere afspraken/aanvullende voorwaarden
•

•
•

•
•
•

De caravan wordt schoon ingeleverd (zowel de binnen- als
buitenzijde). Het cassette toilet moet leeg en schoon zijn. Als de
caravan niet schoon is en/of het cassette toilet is niet geleegd,
wordt € 85,- schoonmaakkosten berekend.
Indien de caravan niet op tijd wordt ingeleverd, wordt p/ uur na
het verstrijken van de huurperiode € 25,- ingehouden van de
borg.
Als er schade aan de caravan is ontstaan, waardoor de caravan
mogelijk niet meer verhuurd kan worden, moet de verhuurder
hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. Ook
kleine of verborgen schades moeten z.s.m. worden gemeld.
Tijdens het hoogseizoen is het mogelijk dat het grondzeil of de
voortent nog niet helemaal droog is.
Huisdieren zijn niet toegestaan. De verhuurder bepaalt na
overleg of een uitzondering gemaakt kan worden voor de
voortent.
Roken is in de caravan verboden (op inhouding van de volledige
borg)

4. Gegevens trekkend motorvoertuig
Merk/type trekkend voertuig ………
Kenteken

……….

Bouwjaar
Aansluiting trekhaak

7/13-Polig

Partijen zijn gehouden zich ervan te overtuigen dat het gewicht van de
toercaravan en dat van het trekkende voertuig in overeenstemming zijn
met de wettelijke regels. Bel voor informatie de Caravan-advieslijn:
088 269 50 70 of lees ‘Handboek kamperen’.

9. Ondertekening

Huurder verklaart bekend te zijn met de aanvullende huurvoorwaarden.

Datum

_____________________

Plaats

_____________________

Handtekening huurder

5. Huurperiode
Caravan afhalen op :

……dag .. ……… 2022 ….. uur

Caravan terug op

……dag …. ……. 2022 …. uur

:

Na ondertekening terugsturen naar verhuurder,

Aanvullende voorwaarden huur toercaravan
A. Verplichtingen verhuurder
Verhuurder is verplicht de caravan als volgt ter beschikking te stellen:
1. Tijdig en op de plaats zoals afgesproken in deze overeenkomst;
2. In goede staat die overeenstemt met de wettelijke bepalingen;
3. In goede staat en compleet met eventuele inventaris en toebehoren;
4. Met kentekenbewijs .
5. Met voldoende instructie vooraf over gebruik van de caravan,
inventaris en toebehoren.
B. Verplichtingen huurder
Huurder is verplicht:
1. De verschuldigde huur- en borgsom, respectievelijk annuleringskosten
te voldoen, ook al gebruikt hij de caravan niet of voor een gedeelte van
de huurperiode;
2. Zorg te dragen dat de bestuurder van het trekkend motorvoertuig in het
bezit is van een geldig rijbewijs.
3. De caravan zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming te gebruiken;
4. De instructies van de verhuurder op te volgen;
5. De caravan niet aan anderen dan aangegeven in deze overeenkomst
in gebruik te geven of te verhuren;
6. De caravan tijdig (zoals afgesproken in deze overeenkomst) en in
dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode – behoudens
normale slijtage – in te leveren bij verhuurder.
C. Annulering huurder
1. Huurder dient schriftelijk, bij voorkeur aangetekend, te annuleren.
2. Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
• 15% 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;
• 70% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 maand maar niet
langer dan 2 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
• 90% van de huurprijs bij annulering vanaf 1 dag maar niet langer
dan 1 maand voor aanvangsdatum van de huurperiode;
• 100% van de huurprijs bij annulering op de aanvangsdatum van de
huurperiode.
3. Indien de caravan in de overeengekomen periode alsnog wordt
verhuurd aan een derde, of een gedeelte van deze periode, worden
de annuleringskosten verminderd met de huuropbrengst.
4. Verhuurder mag een vast bedrag van € 25,– alsmede redelijke kosten
in verband met de annulering in rekening brengen aan de huurder.

F. Schade
1. Bij diefstal, inbeslagname of aanzienlijke beschadiging van de caravan,
inventaris en toebehoren, treedt huurder in overleg met verhuurder.
Huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder.
2. Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade
en daarmee verband houdende sleep- en bergingskosten, tenzij de
schade wordt gedekt door een verzekering welke ingevolge
deze overeenkomst afgesloten had behoren te zijn.
G. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend
de Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Indien
terzake een geschilleninstantie bevoegd is, kan het geschil ook aan
die instantie worden voorgelegd.
H. Aansprakelijkheid ANWB
ANWB heeft dit modelcontract met zorg samengesteld. ANWB is op
geen enkele wijze aansprakelijk voor verkeerd gebruik of misbruik van dit
modelcontract. Noch is de ANWB partij in dit contract.
ANWB-leden staan sterker met ANWB Rechtshulp
Deze huurovereenkomst is één van de vele manieren waarop ANWB
Rechtshulp haar kennis inzet voor haar leden. Jaarlijks worden duizenden
ANWB-leden met juridische pech geadviseerd door specialisten van
deze afdeling. Of het nu gaat om een aanrijding, een miskoop, problemen
met een auto of vakantiereis.
Voor advies kunt u bellen met ANWB afdeling Rechtshulp,
bel 088 269 77 88, of kijk op anwb.nl/rechtshulp.

Aanvullende Tips van de ANWB!
• De bestuurder dient voor het trekken van een caravan soms een B/E
rijbewijs te hebben, o.a. als het leeggewicht + laadvermogen van de
caravan groter is dan het leeggewicht van het trekkende voertuig.
Twijfelt u over de combinatie? Neem contact op met de
Caravan-advieslijn van de ANWB 088 269 50 70
• Indien het een caravan betreft met eigen kenteken (gewicht boven
de 750kg) vraag dan om een machtigingsformulier. Dit voorkomt
onduidelijkheden in het buitenland. Vraag deze aan bij de ANWB
Rechtshulp 088 269 77 88
• Controleer kenteken deel 1 of 1A van uw auto of op het
aanvullingsgedeelte bij het kentekenbewijs om te zien welke massa uw
auto maximaal mag trekken.
• Vraag bij contante betaling een kwitantie van de verhuurder.
• Voor huurders: sluit uiterlijk binnen 7 dagen na het tekenen van de
overeenkomst een annuleringsverzekering af. Neem voor meer informatie
D. Niet nakoming
contact
op met het ANWB Contact Center 088 269 22 22.
1. Komt een van de partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander
• Controleer de caravan direct bij het ophalen op aanwezige schade en
het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,
laat verhuurder nogmaals tekenen voor akkoord schadebeschrijving.
tenzij de tekortkoming van een bijzondere aard of geringe omvang is.
• Zeker als de caravan door een particulier wordt verhuurd, is het
Bij ontbinding bestaat tevens aanspraak op een vergoeding van
verstandig om na te gaan of de afgesloten verzekering van de verhuurder
eventuele schade, alleen als de tekortkoming aan de ander kan
schade dekt tijdens verhuur. Is dit niet zo, dan zijn alle kosten
worden toegerekend. Als de vakantie door de tekortkoming geheel of
tijdens huur als gevolg van schade voor de huurder.
gedeeltelijk is bedorven kan de huurder hier een schadevergoeding
• ANWB adviseert huurders die een buitenlandse reis maken, een
voor eisen, met een maximum van de huursom.
ANWB-reisverzekering en Wegenwacht Europa met Aanhangwagen
2. Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming
Service te nemen, kijk voor informatie op anwb.nl
van verhuurder restitueert hij de eventueel betaalde huur- en
borgsom in verhouding met de ontbinding.
3. Wordt de caravan niet of niet tijdig afgeleverd, dan heeft de huurder
recht op een vergoeding. Deze vergoeding is gelijk aan een evenredig
deel van de huursom, waarover geen levering heeft plaatsgevonden.
Indien de huurder door niet of niet tijdige levering schade oploopt, heeft
de huurder tevens recht op een schadevergoeding,
zoals genoemd in lid 1 van dit artikel.
4. Brengt huurder de caravan later terug dan overeengekomen dan
wordt de huursom, door de verhuurder, vermeerderd met een bedrag
van € 25,00 voor elk uur dat de caravan later wordt ingeleverd. Verder
kan een vergoeding in rekening worden gebracht voor eventueel
hierdoor ontstane schade.
E. Kosten tijdens verhuur
1. De kosten die direct verband houden met het gebruik van de caravan
– onder meer reparatie banden, leges, boetes en gerechtskosten –
komen gedurende de huurperiode voor rekening van de huurder.
2. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud, reparatie, sleephulp
en berging wegens mechanische defecten komen voor rekening van
de verhuurder (indien de Wegenwacht Europa met Aanhangwagen
service hierin niet voorziet). Als deze kosten het bedrag van € 115,overschrijden, dient vooraf contact opgenomen te worden en
toestemming van de verhuurder gevraagd te worden. Terugbetaling van
gemaakte kosten geschiedt op vertoon van gespecificeerde nota’s.
Vervangen onderdelen neemt de huurder indien mogelijk voor de
verhuurder mee terug.

Paraaf huurder:

