Huurvoorwaarden mobilhome Kronos 287TL
kenteken 2AXL699 chassis WF0DXXTTRDLE15729 – 4 gehomologeerde
zitplaatsen

Algemene voorwaarden
De boeking is pas definitief nadat de huurovereenkomst werd opgemaakt en deze
overeenkomst tegen getekend wordt door de huurder en het vereiste voorschot werd
betaald.
Door de betaling van het voorschot verklaart de huurder bekend te zijn en akkoord te
gaan met de “Algemene voorwaarden” van de verhuurder

De huurder verplicht zich tot betaling van de totale huursom, conform de aan hem toegezonden
huurovereenkomst. De betaling van een voorschot van 50% bevestigt van de huur. Het restant van de
huursom is te voldoen uiterlijk 2 weken voor de aanvang van de huurperiode alsook de borgstelling
van €1300
Indien de huurder nalatig is in zijn betaling(en) heeft de verhuurder te allen tijde het recht om de
huurovereenkomst te beïndigen; Indien de huurovereenkomst tot stand komt binnen de 6 weken voor
de vertrekdatum is de huursom in haar totaliteit verschuldigd. De betaling van de volledige huursom
geldt dan als voorwaarde voor het aangaan van de huurovereenkomst.

Annulering door de huurder dient per aangetekende brief te gebeuren. De afstempeldatum van de
aangetekende brief geldt als annuleringsdatum.

Bij annulering door de huurder is de huurder verschuldigd :
•
•
•
•
•

Tot 12 weken voor aanvang van de huurperiode : 25% van de huursom
Tussen 6 en 12 weken voor aanvang van de huurperiode : 50% van de huursom
Vanaf 6 weken tot dag voor aanvang huurperiode : 90% van de huursom
Vanaf aanvang huurperiode : 100% van de huursom
Bij weekendverhuur telt vanaf het aangaan van de huurovereenkomst tot de dag voor
aanvang van de huurperiode 90% van de huursom – vanaf aanvang van de huurperiode
100%

In geval van annulering tracht de verhuurder naar redelijkheid alsnog de camper voor dezelfde
periode of een deel ervan te verhuren. Als dat lukt, wordt de annuleringssom naar evenredigheid
verminderd, onder aftrek van €250 administratieve kosten.

Wanneer de huurder de camper niet terug inlevert op de voorziene einddatum en uur is hij voor de
supplementaire, niet in het contract voorziene dagen, een dubbele huurprijs verschuldigd; Een
supplementaire dag wordt daarbij geteld vanaf het eerste uur na het voorziene moment van
inlevering.

Het eerder terugbrengen van een gehuurde camper zal nooit een restitutie van (een gedeelte van) de
huursom tot gevolg hebben.

De verhuurder is verplicht de camper als volgt ter beschikking te stellen:

•
•
•

Tijdig en in een staat die overeenstemt met de wettelijke eisen
In goede staat en compleet met inventaris
Met bijhorende documenten – kentekenbewijs-verzekeringsbewijs-lidkaart VAB

De huurder kan in geen geval schadevergoeding eisen indien de camper niet kan worden afgeleverd
omwille van een verkeersongeval van de vorige huurder, ernstige pech of om redenen buiten de wil
van BV Garage Obrist
Indien de verhuurder wegens overmacht bij aanvang van de huurperiode het voertuig niet ter
beschikking kan stellen, dan heeft de huurder geen recht op een schadevergoeding.
De betaalde huursom of het voorschot zal dan door de verhuurder aan de huurder terugbetaald
worden.

De mobilhome is omnium verzekerd met verzekering BA – bijstand bij pech of ongeval – eventuele
repatiëring van het voertuig en inzittenden en vervangwagen in het buitenland. De vrijstelling
bedraagt €1300.
De contactgegevens van de verzekeringsmaatschappij alsook de VAB zijn aanwezig bij de
boorddocumenten.
De verhuurder is nooit aansprakelijk voor persoonlijke of materiële schade van de huurder of diens
reisgezelschap ontstaan door het gebruik van de camper, mechanische storing en of
aanrijdingschade.

De mobilhome is voorzien van de normale fabrieksmatige aangebrachte sloten. De huurder verbindt
zich ertoe de mobilhome volledig af te sluiten wanneer hij het voertuig onbemand achter laat.
In geval van een ongeval, brand of diefstal dient de huurder al de nodige formaliteiten te vervullen
(politie pv laten opmaken, aanrijdingsformulier invullen, verzekering verwittigen, pechverhelping
organiseren,…) en dient hij de verhuurder hiervan telefonisch en per mail van op de hoogte te
brengen

In geval van mechanische defecten moet de huurder zich in ieder geval met de verhuurder in contact
stellen voor het oplossen van deze defecten. De door de huurder op eigen initiatief en zonder
toestemming van de verhuurder herstelde gebreken of reparaties, in de ruimste zin van het woord,
worden nooit door de verhuurder aan de huurder vergoed; De na verkregen toestemming van de
verhuurder gemaakte reparatiekosten worden alleen door de verhuurder vergoed na overhandiging
door de huurder van de originele gespecifieerde kostennota’s/facturen alsmede de overhandiging van
de vervangen defecte onderdelen. Het niet kunnen overhandigen van genoemde
kostennota’s/facturen en onderdelen ontslaat de verhuurder van vergoeding.

De huurder moet 23 jaar of ouder zijn en minstens 5 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs
categorie B. De huurder mag de laatste 3 jaar niet uit het recht tot sturen ontzegd zijn en moet een
vaste woonplaats in Europa hebben.

De huurder mag noch onderverhuren, noch zijn rechten ten opzichte van de verhuurder afstaan.
De huurder verbindt zich ertoe dat het voertuig enkel zal bestuurd worden door bestuurders die aan
hoger vermelde voorwaarden voldoen en dat er nooit meer dan het wettelijk toegestane aantal
personen in de camper zullen plaatsnemen. Als bij schadegeval blijkt dat de huurder niet aan
bovenstaande voorwaarden voldaan heeft, kan de verzekeringsmaatschappij op de huurder verhaal
uitoefenen.
De huurder verbindt zich ertoe het gehuurde materiaal in overeenstemming met zijn bestemming als
een goede huisvader te gebruiken. Bij overhandiging bevindt het voertuig zich in perfecte staat, zoniet
wordt er tussen beide partijen een inventaris opgemaakt van de opsommingen van de
onvolmaaktheden. Het voertuig moet in dezelfde staat worden afgeleverd. Eventuele schade ontstaan
door toedoen van de huurder zal worden vergoed aan de verhuurder die de herstelling laat uitvoeren
en de kosten hiervoor doorrekent aan de huurder.

De huurder betaalt bij het afsluiten van het huurcontract een borg van €1300. Aan het einde van de
huurperiode wordt deze waarborg terugbetaald aan de huurder en dit na aftrek van eventuele
schadevergoeding voor abnormale slijtage, schade of niet door de verzekering gedekte herstellingen.
Deze waarborg wordt ten laatste 7 dagen na terugkomst terugbetaald.

De huurder is verantwoordelijk voor eventuele verkeersovertredingen en de daaruit voorvloeiende
boetes.
Indien een inbeslagname door een overheid plaatsvindt omdat naar de mening van de overheid de
verhuurder een inbreuk heeft gepleegd, al dan niet te kwader of goeder trouw, is de huurder verplicht
tot vergoeding van de volledige geleden materiële en financiële schade van de verhuurder. De door
de verhuurder te maken gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van
de huurder.

Er mag niet in de camper gerookt worden noch gebruik gemaakt worden van een friteuse of een
fondue/gourmetstel. Huisdieren zijn niet toegelaten. Bij overtreding hiervan wordt minimaal €500 in
rekening gebracht. Dit bedrag wordt verrekend met de borg.

De mobilhome wordt aan de huurder afgeleverd met volle dieseltank – volle adblue tank en een volle
gas tank. De huurder dient de mobilhome op het einde van de huurperiode terug met volle dieseltank,
volle gastank en volle adblue tank binnen te leveren. Het verbruik van de brandstof, de gas en de
adblue is ten laste van de huurder.
Indien de camper niet wordt ingeleverd met een volle diesel/adblue of gastank zal er voor elk geval
apart €30 + de reële kost voor de hoeveelheid diesel/adblue of gas dat dient bijgevuld te worden,
worden aangerekend.
Bij het inleveren van de mobilhome dient de afvalwatertank geledigd te zijn. De cassette van het toilet
dient eveneens geledigd en grondig gespoeld te zijn en het toilet dient proper te zijn. Indien
bovenstaande niet gebeurd is, zal hiervoor €50/geval worden aangerekend.

Het schoonmaken van het interieur en exterieur van de mobilhome kan op vraag van de huurder door
de verhuurder worden uitgevoerd. Hiervoor zal de verhuurder de huurder een supplement van €175
aanrekenen; Indien de verhuurder van deze dienst wenst gebruik te maken, stelt hij de huurder
hiervan op de hoogte bij ondertekening van het huurcontract.

In de huurprijs zijn 250km/dag inbegrepen – extra kilometers worden door de verhuurder
aangerekend aan €0.25/km en worden opgenomen in de eindafrekening
Indien er bij inname blijkt dat er onderdelen van de inventaris niet aanwezig zijn, zullen de
vervangingskosten in rekening worden gebracht
Indien blijkt dat de gestorte waarborgsom niet toereikend is voor de betaling van kosten, vervanging
van inventaris en eventuele schades tijdens de huurperiode, of kilometer overschrijding, dan zal de
huurder direct het meerdere boven op de borgsom aan de verhuurder ter hand stellen
(contant/bancontact)

Mocht er zich iets voordoen wat gevolgen kan hebben voor de volgende huurder dan moet de
huurder onmiddellijk contact opnemen met de verhuurder zodat deze actie kan ondernemen om de
nadelen voor de volgende huurder te beperken

Algemene huurvoorwaarden :
Artikel 1 : voorwerp
De verhuurder, Garage Obrist BV met ondernemingsnummer be0426.681.323 en maatschappelijke
zetel Leuvensesteenweg 155 3070 Kortenberg biedt de mogelijkheid aan campers te huren binnen
het kader van een huurovereenkomst met een huurder. Garage Obrist BV is geen reisonderneming

Artikel 2: Staat van de camper, ophaling en teruggave:
De camper wordt aan de huurder afgegeven in perfecte toestand zowel wat het koetswerk,
motoren, mechanische onderdelen als binnenruimte en -bekleding betreft, zonder uiterlijk zichtbare
schade, met uitzondering van gebeurlijke schade die op het vertrekdocument zal worden vermeld.
De huurder neemt de camper in gereinigde toestand, met volle motorbrandstoftank, met gevulde
gasfles, ledige WC en ledig afvalwaterreservoir in ontvangst en dient hem in deze toestand terug te
brengen. Indien de camper niet gereinigd (inter- en exterieur) wordt binnengebracht zal er een
forfait van €100 voor niet gereinigd interieur en €100 voor niet gereinigd exterieur worden
aangerekend. Voor een niet gereinigde wc wordt €50 aangerekend. Indien de WC cassette niet
geledigd en niet gereinigd is zal er tevens €50 worden aangerekend. Voor het aflaten afvalwatertank
wordt €25 aangerekend.
De huurder heeft de mogelijkheid de camper (interieur en exterieur) door de verhuurder te laten
reinigen. Het betreft het wassen van de camper (koetswerk) en het kuisen van het interieur. Het
ledigen van de WC-cassette en het aflaten van het afvalwatertank maken geen deel uit van deze
reiniging. Dit dient door de huurder gedaan te worden. Indien dit niet gebeurt, zullen bovenstaande
forfaits worden aangerekend. Indien de huurder van deze reinigingsdienst wenst gebruik te maken,
dient hij dit te melden bij het afsluiten van de huurovereenkomst. De verhuurder zal dit mee
opnemen in het huurcontract. Het poetsen van het interieur en exterieur door de verhuurder kost
€175.

Artikel 3: Huurtermijn
Weekend en midweek verhuur is mogelijk van oktober tot en met mei met uitzondering van
vakantieperiodes en feestdagen.
Van juni tot en met september is verhuring enkel mogelijk op weekbasis en dit van vrijdag op vrijdag.
De verhuring wordt overeengekomen voor een periode vanaf de gekozen startdatum om 15uur, tot
de gekozen terug datum om 10 uur stipt. Indien een laattijdige teruggave, om welke redenen ook,
overmacht inbegrepen, zal de huurder een forfaitaire schadevergoeding van €500 verschuldigd zijn
per aangevatte tijdsspanne van 24u na de hiervoor bepaalde datum voor teruggave dit onafhankelijk
van de eventuele schadevergoeding die de verhuurder aan de volgende huurder zou moeten betalen
wegens het laattijdig beschikbaar kunnen stellen van de camper. Alleen de laattijdige teruggave, te
wijten aan een technische panne die niet het gevolg is van een verkeerd gebruik door de huurder of
een gebruik in strijd met de bepaling van huidig contract en die aan de verhuurder per mail of
aangetekend schrijven werd gemeld uiterlijk op de voorziene afgiftedatum, ontslaat de huurder van
betaling van de hiervoor bepaalde schadevergoeding van €500 per aangevatte tijdspanne van 24u.

Artikel 4: Prijs
De huurprijs is afhankelijk van de periode en de looptijd van het huurcontract.
Weekend (vrijdag 15u-maandag 10u) :
Midweek maandag 15u-vrijdag 10u):
Week (van oktober t/m mei)
Week in juli/augustus/schoolvakanties en of feestdagen

Inbegrepen in de huurprijs:
De verzekeringspremie en wegentax
VAB reisbijstand voor het voertuig, de bestuurder en de inzittenden

Weekend huren = 900 km
Lang weekend/midweek huren = 1300 km
1 week huren = 1800 km
2 weken huren = 4500 km
Vanaf 3 weken huren = onbeperkt
Extra km = €0,25/km

De huurder neemt ten zijne laste:
Waarborg van €1300 – cash, via overschrijving of bancontact te betalen voor vertrek
Bijkomende kilometers bovenop het maximumaantal voor de gekozen huurperiode dit a ratio van
€0.25 per kilometer
Het verbruik van motorbrandstof – adblue en gas
Alle boetes, vergoedingen en gerechtskosten die vanwege de verhuurder zouden worden gevorderd
in haar hoedanigheid van eigenaar van de camper, opgelopen gedurende de huurtijd of de
verlenging ervan.

