verhuurder i.v.m. het verhoogde risico van
schades.

BENICA CAMPERS B.V.
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR
HET HUREN VAN EEN KAMPEERAUTO

ARTIKEL1. GEGEVENS VOOR DE HUURPRIJS
De
huurder
gaat
akkoord
met
de
overeengekomen huurprijs + waarborgsom. Bij
vertrek is de brandstoftank van de gehuurde
kampeerauto vol getankt; bij inlevering dient
de brandstoftank vol te zijn. De (technische)
inventaris wordt u meegegeven in een box en
dient ook zodanig geretourneerd te worden.
Met inachtneming van individuele/afwijkende
afspraken geldt het volgende:

waarborgsom bedraagt € 1.200 en dient
vooraf betaald te worden; circa 4 weken
na inlevering van de kampeerauto zal de
volledige
waarborgsom
worden
gerestitueerd. Gebreken ontstaan tijdens de
huurperiode worden in mindering gebracht;

1750km vrij p/week; daarboven €0,25p/km;

ingeval de kampeerauto niet (geheel)
schoon is geretourneerd, bedragen de
schoonmaakkosten €350 (buitenkant €75
binnenkant €125; W.C. €75; cabine €75);
eventuele extra kosten worden berekend;

minimumleeftijd 23 jaar;

annuleringsverzekering – al dan niet via
verhuurder afgesloten – verplicht.

ARTIKEL6. VERZEKERINGEN
De kampeerauto’s zijn verzekerd tegen het
risico van Wettelijke Aansprakelijkheid, brand,
diefstal en schade. Per incident bestaat een
eigen risico van max. € 1.200 voor de huurder.
Wanneer de schade veroorzaakt wordt omdat de
bestuurder niet voldoet aan de gestelde eisen
onder artikel 5, of omdat de bestuurder onder
invloed van alcoholische dranken of andere
bedwelmende middelen verkeert, zijn alle
eventuele schades aan de kampeerauto of aan
derden volledig voor rekening van de huurder.
ARTIKEL7. INGEBRUIKNEMING EN LEVERING
1.
2.

3.

ARTIKEL2. BETALING EN BOEKING
De
reservering
wordt
definitief
na
ondertekening van het huurcontract. Met
ondertekening verklaart de huurder bekend te zijn
en akkoord te gaan met de algemene huurvoorwaarden en gaat de huurovereenkomst in.
€500 aanbetaling dient onmiddellijk te worden
voldaan. Wij behouden ons het recht voor, de
camper verder in te zetten, indien de aanbetaling
niet binnen 5 dagen na reservering bij ons binnen
is. 12 weken voor het afhalen van de
kampeerauto krijgt de huurder van de verhuurder
de rekening van de totale huursom minus de
aanbetaling. Deze dient dan per omgaande aan
de verhuurder overgemaakt te worden.

4.

ARTIKEL3. ANNULERING

2.

De aanbetaling wordt bij annulering niet
gecrediteerd. Bij annulering tussen 10 - 6 weken
voor vertrek is men 80% van de totale huursom
verschuldigd aan de verhuurder, vanaf 6 weken vertrekdatum 100%.
ARTIKEL4. BESTEMMING
Alle landen van West- en Oost-Europa, incl.
Turkije (m.u.v. Albanië en Rusland) mogen met
de kampeerauto worden bezocht. Landen welke
geheel of ten dele in staat van oorlog verkeren, of
waar oorlog of onrust dreigt, mogen beslist niet
worden bezocht.

5.

2.

3.

4.

5.

6.

Het gehuurde mag slechts worden bestuurd
door bestuurders die in het bezit zijn van een
geldig rijbewijs B.
Buitenlanders dienen in het bezit te zijn van
een geldig internationaal rijbewijs, dat in het
land van herkomst kan worden aangevraagd.
Huurder verbindt zich voor het gehuurde te
zorg te dragen. Hij zal het gehuurde
gebruiken volgens normale bestemming en in
overeenstemming met ter plaatse bestaande
wetten, bepalingen, verordeningen etc.
Het is de huurder verboden het gehuurde te
(doen) gebruiken voor deelneming aan of
training voor betrouwbaarheidsritten, wedstrijden, rally's etc., voor smokkeldoeleinden,
vervoer van gevaarlijke stoffen, het geven
van rij-onderricht, het trekken van andere
voertuigen en het vervoeren van personen en
goederen tegen betaling.
Huurder is niet toegestaan om het gehuurde
te verhuren, aan derde in gebruik af te staan,
te verpanden of in bewaring af te geven, hoe
ook genaamd.
Huurder verbindt zich het gehuurde te
gebruiken en onderhouden overeenkomstig
de richtlijnen. Met name zal hij zorg dragen
voor een juiste bandenspanning en het tijdig
doorsmeren en olie verversen.
Op het dak van de kampeerauto mag niets
geplaatst worden zonder toestemming van de

De huurperiode neemt aanvang op vrijdag
na 15.00 uur en eindigt op vrijdag om
10.00 uur.
Indien door welke oorzaak dan ook
verhuurder niet in staat zal zijn het gehuurde
aan huurder ter beschikking te stellen, zal
verhuurder gerechtigd zijn hetzij binnen 24
uur een vervangend voertuig aan huurder ter
beschikking
te
stellen,
hetzij
de
overeenkomst zonder tussenkomst van de
rechter te ontbinden, althans als ontbonden
te verklaren. Op grond van dit lid zal
verhuurder de reeds door huurder gedane
betalingen na rato restitueren.
Huurder verklaart bij de inontvangstneming
van het gehuurde door middel van
ondertekening dat hij het gehuurde in goede
en gereinigde staat heeft ontvangen.
Huurder verplicht zich het gehuurde met alle
toebehoren in goede en normale staat aan
het einde van de huurperiode bij verhuurder
in te leveren en wel voor vrijdag 10.00 uur.
Afwijking van de huurperiode is mogelijk,
wanneer dit schriftelijk is overeengekomen.

ARTIKEL11. RAPPORT BIJ AANRIJDINGEN
Ingeval van schade, al of niet ontstaan door
schuld van de huurder of diens bestuurder, aan
het gehuurde of aan derden, is huurder verplicht
verhuurder daarvan in kennis te stellen en
bovendien schriftelijk te bevestigen door invullen
van het Europese Schadeformulier. Huurder is
verplicht de door verhuurder te geven instructies
op te volgen en zo mogelijk door de politie proces
verbaal te laten opmaken. Bij in gebreke blijven
van voornoemde kennisgeving en bij het niet
opvolgen van de instructies is huurder volledig
aansprakelijk voor de door de verhuurder te lijden
schade.
ARTIKEL12. RISICO
1.

2.

3.

De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle
schade van inzittenden of derden, waarvoor
de verhuurder op grond van Artikel 31
wegenverkeerswet
of
overeenkomstig
bepalingen in het buitenland aansprakelijk
mocht zijn.
De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle
boetes die aan de verhuurder mochten
worden opgelegd ter zake van gedurende de
huurtijd
door
huurder
gepleegde
overtredingen en strafbare feiten.
De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing
indien de huurder bewijst dat door de huurder
verschuldigde schadevergoeding en boetes
een gevolg zijn van een defect van de
kampeerauto dat reeds aanwezig was bij
aanvang van de huur.

ARTIKEL13. SCHADE VAN DE HUURDER
ARTIKEL8. OVERSCHRIJDING HUURTERMIJN
1.
1.

3.

4.

Indien het gehuurde niet binnen de
overeengekomen termijn bij de verhuurder is
ingeleverd, eindigt de huur op het
oorspronkelijke overeengekomen tijdstip,
terwijl de bepalingen van deze overeenkomst
van kracht blijven.
Na verstrijken van één uur na het
overeengekomen inlevertijdstip wordt per
begonnen uur € 50 in rekening gebracht.
Daarnaast is verhuurder gerechtigd aan
huurder in rekening te brengen alle schade
die door huurder wordt veroorzaakt door het
niet tijdig inleveren van het gehuurde, inclusief alle bijbehorende autopapieren en
grensdocumenten.
Uitgezonderd hierop is het te laat inleveren
door overmacht.

ARTIKEL9. KOSTEN TIJDENS HUURPERIODE
1.

ARTIKEL5. GEBRUIK EN ONDERHOUD
1.

eventuele vervangen delen, indien de
reparatiekosten niet voor rekening komen
van huurder (kleine herstellingen), en huurder
aantoont dat hem en/of bestuurder geen
nalatigheid, grove schuld of opzet kan
worden verweten.

2.
3.

Met inachtneming van hetgeen in artikel 7
van deze overeenkomst is bepaald, zijn
tijdens de volledige tijd dat de huurder over
het gehuurde beschikt, alle kosten verbonden
aan het gebruik van het gehuurde zoals
brandstof, stalling, gas, banden reparatie e.d
voor de rekening van de huurder. Het
verbruik van motorolie wordt door verhuurder
vergoed op vertoon van rekening of kwitantie.
Eventuele sleepkosten en transportkosten
van de kampeerauto en/of de inzittenden zijn
voor rekening van de huurder.
Huurder dient in het bezit te zijn van een
dekkende pechhulpverzekering.

ARTIKEL10. REPARATIES
1.

2.

3.

4.

Alle reparaties aan de kampeerauto dienen te
geschieden door een erkende dealer of bij
gebreke daarvan bij een erkend garage bedrijf. Alle reparaties aan het huishoudelijke
gedeelte van de kampeerauto dienen te
geschieden door ter zake kundige mensen.
Noodzakelijke
reparaties
aan
de
kampeerauto die een kostenbedrag van €
100 niet te boven gaan, kunnen zonder
toestemming van de verhuurder geschieden.
Noodzakelijke reparaties aan de kampeerauto welke hoger zijn dan € 100 mogen
slechts worden uitgevoerd na voorafgaande
toestemming van de verhuurder.
De gemaakte reparatiekosten door huurder,
voor zover daarvoor door verhuurder
toestemming is gegeven, zullen door
verhuurder worden vergoed na overlegging
van rekening met BTW en na inlevering van

2.

3.

Voor eventuele kosten en/of schade, welke
voor huurder of derden kunnen ontstaan
tengevolge van enige schade en/of defect
aan het gehuurde voertuig, draagt de
verhuurder geen aansprakelijkheid.
Indien
de
huurder
door
welke
omstandigheden dan ook geen gebruik kan
maken van het voertuig tijdens de
huurperiode, draagt de verhuurder voor de
daaruit voortvloeiende schaden en kosten
geen aansprakelijkheid, doch blijft de huurder
gehouden aan de overeengekomen huurprijs.
Huurder is slechts dan niet gehouden de
overeengekomen huurprijs te voldoen, indien
hij bewijst dat hij het gehuurde in het geheel
niet kan gebruiken en dat het volledig niet
gebruik kunnen maken van het gehuurde het
gevolg is van een defect van het gehuurde,
dat reeds aanwezig was bij aanvang van de
huur, of het niet tijdig ter beschikking stellen
van het gehuurde door de verhuurder.

ARTIKEL14. BESLAGLEGGING
Huurder verbindt zich verhuurder binnen 24 uur
kennis te geven van eventuele beslaglegging op
het gehuurde, indien het gehuurde uit de macht
van de huurder geraakt, indien derden ten
aanzien van het gehuurde rechten doen gelden of
indien zich enige andere omstandigheden
voordoen die de belangen van de verhuurder
kunnen schaden.
ARTIKEL15. ONTBINDING VAN DE HUUR
De
verhuurder
heeft
het
recht
de
huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke
tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien naar zijn oordeel het gehuurde door
de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt, in welk geval verhuurder gerechtigd is het
gehuurde terstond tot zich te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
ARTIKEL16. GERECHTELIJKE EN BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN
Ten laste van de huurder komen de kosten van
alle gerechtelijke en buiten- gerechtelijke
maatregelen die de verhuurder voor het geldend
maken van zijn rechten ingevolge deze
overeenkomst nuttig of nodig mocht achten.
ARTIKEL17. TOEPASSELIJK RECHT
Op alle overeenkomsten onder deze Algemene
Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.

