
Algemene boekings- en betalingsvoorwaarden Holland Camper Verhuur. 
 
 
1  Annulering 
De huurder is verplicht bij het aangaan van de 
huurovereenkomst een annuleringsverzekering te 
sluiten. Deze annuleringsverzekering kan via de site bij 
Holland Camper Verhuur worden afgesloten.  Dan wel 
dat cliënt een doorlopende annuleringsverzekering 
heeft, hiervan dient dan een kopie bij de reservering 
mee te worden gestuurd. 
 
Bij annulering is de huurder verschuldigd: 
• tot   3 weken voor aanvang van de huurperiode   

50%  van de huursom   
• 3 weken voor aanvang van de huurperiode 100 % 

van de huursom 
 
De verhuurder poogt naar alle redelijkheid alsnog de 
camper voor dezelfde periode of een deel er van  te 
verhuren. Als dat lukt wordt de annuleringsom naar 
een evenredigheid verminderd, onder aftrek van 
gemaakte kosten van  minimaal € 150,00 tot maximaal 
€ 250,00  
 
Het eerder terug brengen van de gehuurde camper zal 
nimmer een restitutie van een deel of geheel tot gevolg 
hebben. 
 
2  Verplichtingen verhuurder 
De verhuurder is verplicht de camper als volgt ter 
beschikking te stellen. 
 
Tijdig en in een staat die overeenstemt met de 
wettelijke eisen; tenzij dit onmogelijk blijkt door dat 
bijvoorbeeld het te laat inleveren van de vorige 
huurder, of door schade waardoor de camper niet meer 
aan de wettelijke eisen voldoet. 
De verhuurder zal indien mogelijk een vervangende 
gelijkwaardige camper aanbieden welke geaccepteerd 
dient te worden. 
Het niet kunnen leveren van een vervangende camper  
kan maximaal leiden tot terug betalen van de huursom 
incl. borgsom,  maar er is nimmer recht op schade 
vergoeding van welke aard dan ook.  Indien de 
verhuurder niet in staat zal zijn een gelijkwaardige 
camper aan de huurder ter beschikking te stellen, heeft 
de verhuurder het recht de huurovereenkomst zonder 
tussenkomst van de rechter te ontbinden, althans als 
ontbonden te verklaren waarbij de huurder de 
verhuurder vrijwaart voor alle aanspraken of 
schadevergoeding.   
Bijbehorende documenten als kentekenbewijs, 
instructieboekjes, verzekeringspapieren.  Instructie 
vooraf voor het gebruik van de camper. 
 
De verhuurder is verder nimmer aansprakelijk voor 
persoonlijke, materiële en of immateriële schade van 
de huurder, diens reisgezelschap, ontstaan door het 
gebruik van de camper, mechanische storing en of 
aanrijdingschade. 
 
 
 
 

3  Verplichting huurder 
De  huurder is verplicht: 
• De verschuldigde huursom inclusief  borgsom te 

voldoen.  
• De camper zorgvuldig overeenkomstig zijn 

bestemming te gebruiken en geen veranderingen 
aan te brengen.  

• De instructies van de verhuurder ten alle tijden op 
te volgen.  

• De camper niet aan anderen in gebruik geven dan 
in contract genoemd, te verhuren, te verpanden of 
hoe dan ook genaamd over het gehuurde te 
beschikken welke in strijd met de belangen zijn 
van de verhuurder.  

• Zorg te dragen dat hij/zij zelf of de gemachtigde 
bestuurder (s) de camper bestuurt, een ieder 
minimaal 24 jaar oud is en beschikt over een 
geldig rijbewijs dat minimaal 3 jaar in bezit is in de 
categorie B (E). 

• Het meenemen van huisdieren in de camper is 
verboden. 

 
4  Tekortkoming 
Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan 
heeft de ander het recht het contract geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden. Dit dient te gebeuren middels 
een schrijven of een aangetekend schrijven. Dat is 
alleen anders als de tekortkoming van zo'n bijzondere 
aard of geringe omvang is dat de ontbinding niet 
gerechtvaardigd is. 
Wordt de camper later dan overeengekomen terug 
gebracht, dan heeft de verhuurder recht op vergoeding 
van de huurder. Deze vergoeding bedraagt € 500,00 
per dag. Tenzij de verhuurder op de hoogte is gebracht 
dat door technische storing en of schade er geen 
mogelijkheid is dat de camper op de overeengekomen 
tijd kan worden terug gebracht. 
Bij de overschrijding van de vrij te rijden kilometers, 
zal conform de voorwaarden een verrekening plaats 
vinden. 
Indien van tevoren vast staat dat er een overschrijding 
van meer dan 1000 km zal zijn, dan dient de huurder 
dit  van tevoren reeds kenbaar te maken en zo 
mogelijk in de huursom vast te betalen. 
 
5  Kosten 
De kosten die direct verband houden met het gebruik 
van de camper zoals. Brandstof, boetes, 
gerechtskosten, etc. komen voor rekening van de 
huurder. 
De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en 
reparatie komen voor rekening van de verhuurder. Ten 
alle tijden dient de huurder bij mechanische defecten 
zich in verbinding te stellen met de verhuurder. Het op 
eigener beweging laten herstellen van defecten  is niet 
toegestaan.  De na verkregen toestemming van de 
verhuurder tot herstel dan wel vervanging, dient de 
huurder de originele en gespecificeerde nota, alsmede 
na overlegging kapotte onderdelen te overleggen.  
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6  Schade    
Bij elke schade door botsing/aanrijding verlies, diefstal, 
verlies, ruitbreuk/steenslag, verduistering, 
weersomstandigheden w.o. storm/hagel, 
inbeslagneming, motorschade, beschadiging van de 
camper inventaris en toebehoren treedt de huurder in 
overleg met de verhuurder, tenzij anders is 
overeengekomen en is vermeld, dan wel bijzondere 
omstandigheden dient absoluut onmogelijk maakt.  
De huurder is aansprakelijk  voor de genoemde schade 
en de daarmee verband houdende sleep en 
transportkosten, tenzij deze niet aan hem kunnen 
worden aangerekend.  Indien inbeslagname plaats 
vindt door een overheid omdat naar mening van de 
overheid  met de camper verdovende middelen worden 
vervoerd of anderszins, al dan niet te kwader trouw, is 
de huurder verplicht tot vergoeding van  de volledige 
geleden materiële schade van de verhuurder. De door 
de verhuurder te maken gerechtskosten of 
buitenrechtelijke kosten komen geheel voor rekening 
van de huurder. 
Geleden materiële vermogensschade veroorzaakt door 
huurder die hem is toe te rekenen wordt volledig door 
huurder vergoed. 
Het eigen risico bedraagt € 1500,00 per gebeurtenis. 
 
7  Definitief              
De boeking is pas definitief na de vereiste aanbetaling 
conform de factuur en verklaard daarmee bekend te 
zijn en akkoord te gaan met de deze boeking- en 
betalingsvoorwaarden van Holland Camper Verhuur en 
daarvan een exemplaar te hebben ontvangen. 

 
8  Betaling 
De huurder verplicht zich tot betaling van de totale 
huursom, conform de aan hem toegezonden nota. De 
betaling dient als volgt plaats te vinden.  
Bij reservering dient  50% van de  huursom na 
ontvangst factuur te worden voldaan.  Dit bedrag dient 
uiterlijk 7 dagen na reservering op de rekening 
aanwezig te zijn. Na ontvangst van de betaling en de 
getekende huur/boekingsvoorwaarden is de boeking 
definitief. 
De resterende  huursom en de borgsom  dienen 
uiterlijk 3 weken voor vertrek op onze bankrekening 
aanwezig te zijn.  
Bij het in gebreken blijven van de huurder is de 
verhuurder gerechtigd deze overeenkomst zonder 
tussenkomst van de rechter als ontbonden te 
beschouwen, zonder verplicht te zijn tot terugbetaling 
van reeds gedane betaling. 
 
De waarborgsom bedraagt per huurperiode € 1500,00. 
Administratie en/of handelingskosten bedragen 
€ 15,00. 
 
Holland Camper Verhuur zal na drie weken doch 
uiterlijk binnen 6 weken, de borgsom verminderd met 
eventuele kosten van boetes, schades en andere 
kosten aan huurder terug storten. Boetes die pas later 
zullen binnen komen en welke tijdens de huurperiode 
van de huurder ontstaan zijn, zullen ten alle tijden 
achteraf door de huurder worden betaald. 
 

9  Algemeen      
Het huren van een camper kan alleen persoonlijk door 
de huurder worden overeengekomen.  Het door de 
huurder ingevulde en ondertekende boekingsformulier 
wordt geacht een geheel te vormen met het door de 
huurder ondertekende boeking- en 
betalingsvoorwaarden. 
De verhuurder behoudt zich ten alle tijden het recht 
voor om zonder opgave van reden een huurder te 
weigeren. 
 
10 Levering      
De huurperiode start van zaterdagmorgen 10.00 uur 
tot  vrijdagmorgen 10.00 uur. 
De camper wordt aan de huurder als volgt geleverd,  
buiten en binnenzijde schoon, volle brandstoftank, lege 
vuil-/schoonwatertanken, lege toilettank, volle gasfles, 
toiletvloeistof, schoon toilet en koelkast.  Inventaris en 
camper benodigdheden zoals vermeld onder de noemer 
"inventaris". 
Huurder verklaart bij het inontvangstneming van het 
gehuurde door middel van   ondertekening dat het 
gehuurde in goede en gereinigde staat heeft 
ontvangen. 
De camper dient als volgt te worden ingeleverd. 
Volle brandstoftank. Het leeg zijn van vuilwatertank, 
het leeg en gespoeld zijn van de toilettank. De camper 
dient aan de binnenzijde veegschoon ingeleverd te 
worden. 
Indien mocht blijken dat de huurder niet voldoet aan 
de door Holland Camper Verhuur gestelde eisen,  zal 
een bedrag aan behandelingskosten aan de huurder 
worden berekend. 
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