HUURCONTRACT FORD transit benimar, FULL option, 190pk, 5 gordels, 6
slaapplts

Nummerplaat: 1 WEJ-839

1.

Partijen

A. Verhuurder van motorhome
Kwang Devreker
grote molenstraat 49, 8900 Zonnebeke
Email: kwang.devreker@telenet.be / nick.devreker@gmail.com
0484 62 51 26 // 0471 509 399 (Nick, neef)
Email: kwang.devreker@telenet.be / nick.devreker@gmail.com 0484 62 51 26 // 0471 509 399 (Nick,
neef)
Voorschot Reknr BE21 9530 0514 4403
Waarborg Reknr Be67 0018 8854 0587
Verzekering Reknr Be44 0343 0711 9745

B. Huurder van de motorhome

Naam: …………………..............................
Adres: …………………………………………………………………..
…....................................................................
Tel: …………………………………………………………………..

E-mail: …................................................................

Bankrekeningnummer: …………………………………………………………………..

Ondergetekenden: B. huurder van de motorhome, hierna genoemd ‘de huurder’ en A. verhuurder
van de motorhome hierna genoemd ‘de verhuurder’ verklaren deze overeenkomst te zijn aangegaan
volgens de volgende bepalingen en voorwaarden.

2. HUUR EN VERHUUR

Partijen sluiten hierbij een overeenkomst van huur van een motorhome met daarbij behorende
inventaris. De huur is alleen bedoeld voor privé en persoonlijke doeleinde als recreatieve voertuig.

Soort brandstof: Diesel
Cabine + opbouw: FORD TRANSIT, COCOON 342
-2,2TDCI 190PK
-Bouwjaar: 2016
-Diesel / 2946kg (leeg) MTM: 3500kg
-Afmetingen:L 7,40 x B 2,5 & H 3,05 (!!)
-4 +1 zitplaatsen (gehomologeerd) 5 slaapplaatsen
Rijbewijs: B
Kilometerstand begin (in te vullen voor vertrek): ...................................... ..KM

3. HUURPERIODE

Huurperiode gaat in op …/.../201.. tem …/.../201..

4. HUURPRIJS, BETALINGSCONDITIES EN WAARBORGSOM

Huurprijs bedraagt totaal ……….. € inclusief 1750 km/week.

Bij overschrijden van deze weeklimiet wordt een bijkomende vergoeding van 0,25 eurocent per kilometer aangerekend.
Vooruitbetaling: (10% van de totale huursom) ...........€. De vooruitbetaling dient tegen …/…./……....
(datum) te zijn overgemaakt op vermeld rekeningnummer Voorschot Reknr BE21 9530 0514 4403 ,
teneinde verzekert te zijn van de gereserveerde huurperiode. Het geldt als vergoeding voor vroegtijdige annulatie van beide partijen. De verhuurder is dus het dubbele bedrag verschuldigd indien hij
zijn verhuurbelofte niet zou kunnen waarmaken en dit tot max. 10 weken voor vertrek, behalve bij
manifest overmacht (accident, storm,…). Daarna gelden de gebruikelijke annulatiekosten, zie verder.

Restantbetaling: van …………. Euro te voldoen contant bij aanvang van de huurperiode of vooraf
gestort op bovengenoemde rekening.

Er wordt ten laatste voor dag van vertrek een waarborg gestort op bovenvermelde waarborg rekening Waarborg Reknr Be67 0018 8854 0587
van 1000€ (750 in tussenseizoen of weekendverhuur), dit voor schade zowel aan de wagen als aan de
inboedel (gps, tablet, tv, keukengerief, stoelen, …). Wat de wagen betreft komt dit overeen met het
bedrag van het eigen risico van de omniumverzekering voor de wagen.
Het bedrag van de waarborg wordt verlaagd to 1/3 (350€ / 250€ resp. = inboedelwaarborg) bij afkoop van de omniumfranchise (zie hieronder).

5. AANWEZIGE SCHADE BI] AANVANG HUURPERIODE (te controleren door de
huurder bij het ophalen)
Aan motorhome:
…................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.....................................................................................

Aan inboedel/toebehoren:
…................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.....................................................................................

6. Gemachtigde bestuurder(s)

De bestuurder(s) is/zijn minimaal 23 jaar, minimaal 3 jaar in het bezit van een geldig B rijbewijs en
hebben 3 jaar schadevrij gereden. Enkel de gemachtigde bestuurder(s) mag/mogen met de
motorhome rijden.

Naam+Voornaam: .....................................................................................................................................
Ríjbewijsnummer: ……………………………………………………...

Categorie ................................

Naam+Voornaam:
.....................................................................................................................................
Ríjbewijsnummer: ……………………………………………………...

Categorie ................................

In bijlage: kopijen Id en rijbewijs

7. VERZEKERING EN EIGEN RISICO
De camper is volledig omnium verzekerd bij Ruwelka, met een max. franchise van 1000 euro.
De verzekering includeert naast de klassieke burgerlijke aansprakelijkheid, ook de omnium
verzekering bij schade aan de camper zelf bij ongeval etc., ook pechhulp in gans europa, als
ook vervangwagen, hotelkosten en zelfs repatriëring moest dit nodig zijn. Het volstaat om
het nummer te bellen aanwezig bij de boorddocumenten van Ruwelka en de verzekering
regelt alle praktische zaken vanaf dan.
In principe is hiermee ALLES van de “netto lege” camper verzekerd, incl. bv. spiegels of
diefstal. Wel moet er steeds bij ongeval of (poging tot) diefstal een PV door de lokale politie
worden opgesteld. De verzekering moet asap worden verwittigd, alsmede de eigenaar, ten
einde de nodige stappen te kunnen ondernemen.
1 ding verzekert de verzekering niet en daarom
belangrijk: als je een brug of ondergrondse garage
zou onderdoor rijden waar “duidelijk” de max.
hoogte staat aangeduid (camper 3,5 hoog!!), komt de
verzekering niet tussen. Daarom het belang van
steeds de GPS te gebruiken waar de exacte maten
zijn ingegeven waardoor in principe je dit op de weg
niet kunt voorhebben. Het blijft natuurlijk aan de
bestuurder om dit steeds zelf nog te checken. Als

regel is ook het veiligst om sowieso ondergrondse parkings te vermijden.

Bij total loss loopt u dus max. 1000 euro risico. Zowel websites als Goboony/Camptoo als Ruwelka bieden
formules aan om deze franchise te verlagen. Bij Camptoo bv. betaalt u een vast bedrag bij reservering waardoor
de franchise wordt verlaagd naar ongev. 1/3 alsook de waarborg wordt naar dit bedrag verlaagd (zie Camptoo).

Bij Ruwelka heb je de mogelijkheid om de volledige franchise tot 0 euro te herleiden, voor
het vaste bedrag van 180 euro (onafhankelijk van de duur van de reis / 90€ voor 1 weekend) .
Dit bedrag kan rechtstreeks via de verhuurder (Verzekering Reknr Be44 0343 0711 9745) met
vermelding “volledige afkoop franchise camper Fiat Dreamer” “naam” en “periode”. Het
moment dat aan deze storting op de rekening van de verhuurder is voldaan, geldt dit als afsluiting van het contract en is de verdere afhandeling volledig de verantwoordelijkheid van
de verhuurder. Het ondertekenen van deze inventaris (zo afkoop Ruwelka hieronder aangevinkt) geldt dan ook als formele overeenkomst hierover. Als de huurder voor deze laatste
formule kiest bij Ruwelka, wordt de huurwaarborg ook verlaagt tot 1/3 en wordt het enkel
nog een inboedelwaarborg: gps, tablet, internet, keukengerief,…., en kan nooit meer aangewend worden voor “casco” schade aan de motorhome zelf, gezien de omniumfranchise tot 0
euro herleid..
Regelingen via websites zoals Goboony of Camptoo zijn overeenkomsten tussen de huurder en deze websites
waarbij de verhuurder geen enkele verantwoordelijkheid draagt.

Afkoop franchise:(1 en slechts 1 mogelijkheid te omcirkelen)
Geen
Goboony
Camptoo
Ruwelka: stortingsdatum ../.../.....
Voor annulering-verzekering en/of personenbijstand—verzekering (ziekte, ongevallen, enz.) dient de
huurder zich zelf voor te verzekeren. Echter pechverhelping in gans europa, incl. repatriëring,
vervangwagen is verzekerd via VAB.
Bij voorkeur verkiezen we chauffeurs van minstens 23 jaar en 5 jaar rijervaring, afwijkingen zijn
bespreekbaar.
Franchise Materiële schade jonge bestuurder
Wanneer een bestuurder die de volle leeftijd bereikt heeft, hetzij van 17 tot 24 jaar, hetzij van 25 tot
29 jaar en wiens rijbewijs minder dan één jaar vóór het schadegeval afgeleverd werd,
verantwoordelijk is voor een schadegeval met het omschreven voertuig en indien wij een vergoeding

betalen op basis van de dekking "materiële schade", zal de verzekeringnemer ons een specifieke
franchise van 250€ extra verschuldigd zijn, bovenop de franchise van 1000€.

Reizen/vervoer naar wintersportgebieden (tenzij expliciet akkoord met de verhuurder) of naar landen die door de verzekeraar aangewezen zijn als risicovolle landen (zie hiervoor de achterzijde van
de groene kaart) is niet toegestaan aangezien dit buiten de dekking van de verzekering valt.
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Schade aan dak door eigen schuld (bv rijden onder te lage brug) wordt niet gedekt door de omnium
verzekering.

Voor annulering-verzekering en/of personenbijstand—verzekering (ziekte, ongevallen, enz.) dient de
huurder zich zelf voor te verzekeren. Echter pechverhelping in gans europa, incl. repatriëring, vervangwagen is verzekerd via VAB.

8. ANNULERING HUURDER
Kosten bij annulering:
Binnen 24 uur vóór vertrek: 90% van de huursom
Binnen 1 week vóór vertrek: 75% van de huursom
Binnen 2 weken vóór vertrek: 50% van de huursom
Binnen 10 weken vóór vertrek: 25% van de huursom
Meer dan 10 weken vóór vertrek: 10%
De verhuurder poogt naar redelijkheid alsnog de motorhome voor dezelfde periode of een deel ervan
te verhuren. Als dat lukt, worden de annuleringskosten naar evenredigheid verminderd

9. VERPLICHTINGEN VERHUURDER
De verhuurder is verplicht de motorhome als volgt ter beschikking te stellen:
a. Tijdig en in staat die overeenstemt met de wettelijke bepalingen.

b. Met een volle tank diesel, oliepeil, overige vloeistoffen en bandenspanning op niveau, incl. het
gebruikelijke jaarlijkse nazicht bij een erkend verdeler.
c. In goede staat en compleet met inventaris en toebehoren, ongeacht of aan de verhuurder
gebreken onbekend zijn.
d. Met bijbehorende documenten als kentekenbewijs, verzekeringsbewíjs en instructieboekjes.
e. Met voldoende instructie vooraf voor het gebruik van de motorhome, inventaris en toebehoren:
zie handleiding
f. Met de garantie dat de koelcapaciteit van de motor overeenstemt met de luchtweerstand van de
motorhome als geheel en dat de banden qua maat, type en capaciteit overeenstemmen met de
afmetingen en het gewicht in beladen toestand van de motorhome. De motorhome krijgt minimum
jaarlijks zijn grondig onderhoud bij een erkende Ford-verdeler of minimaal na 20.000km.

10. VERPLICHTING HUURDER
De huurder is verplicht:
a. De verschuldigde huur- en waarborgsom van tevoren te voldoen, ook al gebruikt hij de
motorhome niet of voor een kortere periode.
b. De motorhome zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming en instructieboekje en volgens de
instructies van de verhuurder te gebruiken, de huurder dient de motorhome zorgvuldig te
behandelen, geen onnodige risico's te nemen en algemene voorzorgsmaatregelen te nemen (veilig
parkeren, luifel indraaien bij wind, dakvensters dicht bij rijden, oppassen met uitzonderlijke hoogte
van bijna 3,05 m bij bruggen, etc.......) alIe schade door verkeerde brandstof worden ook ten laste van
de huurder gebracht (CAVE: watertank versus dieseltank, zie handleiding).
c. Na elke 1000 kilometer te controleren of het oliepeil, de overige vloeistoffen en de
bandenspanning op het juiste niveau zijn en zo nodig te (laten) brengen.
d. Zorg te dragen dat alleen hijzelf of de in deze huurovereenkomst genoemde gemachtigde
bestuurder de motorhome bestuurt. Het voertuig mag niet gebruikt worden : a. voor gemotoriseerde
wedstrijden, testen van voertuigen of rijschool b. voor betaalde transporten of vervoeren goederen
en personen c. om een ander voertuig te duwen of te slepen op welke manier dan ook d. om
misdrijven te plegen. e. voor transport van verdovende middelen
e. De motorhome tijdig en in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode in te leveren bij de
verhuurder: standaardmomenten zijn 15h ophalen op eerste dag en 12h binnenbrengen op de laatste
dag, doch individuele afspraken en uitzonderingen zijn bespreekbaar en zijn af te spreken.
f. De motorhome geheel schoon in te leveren (binnen ‚ zonder schuurmiddelen te gebruiken) met
lege vuilwater en lege schone (water)tank en gereinigde WC cassette (volgens de instructies van de
handleiding). Voor de buitenwas wordt geen carwash met harde borstels gebruikt, echter bij voorkeur
handcarwash. Bij het niet netjes inleveren wordt een forfaitaire kost van 50 € voor binnen en 50€

voor buiten schoonmaak afgehouden van de waarborg, ongeacht de uitgebreidheid van het
poetswerk.
g. De motorhome in te leveren met volle brandstoftank en het olíepeil, de overige vloeistoffen en de
bandenspanning op het juiste niveau.

11. TEKORTKOMINGEN
a. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht het contract geheel
of gedeeltelijk te ontbinden. Dat is alleen anders als de tekortkoming van zo'n bijzondere aard of
geringe omvang is dat ontbinding niet gerechtvaardigd is.
b. Bij ontbinding respectievelijk gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van de
verhuurder restitueert hij de eventueel betaalde huur en waarborgsom geheel respectievelijk
gedeeltelijk.
c. Bij overschrijding van de huurperiode door de huurder wordt 150 euro per dag of gedeelte van
een dag in rekening gebracht, tenzij anders afgesproken of onderling overlegd.
d. Indien de motorhome niet volledig getankt of niet met het juiste oliepeil wordt ingeleverd, wordt
50,00 euro ingehouden op de borg plus de aanvullende brandstof- of oliekosten. Eventueel
meegeleverde extra olie of diesel die door de huurder wordt gebruikt wordt in rekening gebracht.
e. Schade aan, op of in de motorhome en/of vermissing van (onder)deIen van de motorhome of
bijbehorende inventaris kan op de borg ingehouden worden. Indien de schade hoger is dan de borg
wordt een aparte factuur opgesteld voor de opgelopen schade, met uitzondering van de schade aan
de wagen die onder de omniumverzekering valt, voor zover deze de forfait van 1000€ overschrijdt.

12. KOSTEN DOOR EN TĲDENS VERHUUR
a. De kosten die direct verband houden met het gebruik van de motorhome door de huurder- onder
meer brandstof, het eventueel bijvullen van olie, reparatie van banden, boetes enz. - komen voor
rekening van de huurder.
b. De kosten voor normaal onderhoud (onderhoudsbeurten voorgeschreven in het onderhoudsboek
van de voertuig) komen voor rekening van de verhuurder.

13. SCHADE
a. Tenzij in de huurovereenkomst anders is aangegeven, wordt huurder geacht het voertuig zonder
zichtbare gebreken of beschadigingen te hebben ontvangen. De verhuurder is niet verantwoordelijk
voor pannes en defecten die zouden kunnen optreden gedurende het contract tenzij als het een

gevolg is van een willige fout of een zware tekortkoming van de verhuurder. Schade aan het gebruik
van de luifel door storm of onweer valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder.
b. Bij elke schade (w.o. door verlies, diefstal en inbeslagneming), alsmede schade veroorzaakt door
de motorhome treedt de huurder direct in overleg met de verhuurder 0484 62 51 26 of 0471 50 93
99, tenzij dit door omstandigheden onmogelijk is. De huurder houdt zich aan de instructies van de
verhuurder. De coördinaten voor de pechverhelping VAB bevinden zich bij de boorddocumenten.
c. Indien een tweede partij betrokken is bij de toebrenging van schade aan de motorhome of het
voertuig van de tweede partij wordt door de huurder de politie ingeschakeld ten einde een
politierapport te laten opstellen. Het Europees schadeformulier wordt ingevuld. Dit formulier dient
binnen de 5 werkdagen te worden bezorgd aan de verhuurder.
d. De verhuurder is niet verantwoordelijk ten opzichte van de huurder voor schade toegebracht door
derden gedurende de contractperiode. Indien derde formulier niet wil tekenen moet de huurder er
alles aan doen om nummerplaat en gegevens van de getuigen‚ politieverslag enz.. te bezorgen aan de
verhuurder.
e. De aansprakelijkheid van huurder voor schade wordt beperkt per schadegeval maximaal de
hoogte van het eigen risico, tenzij:
de schade is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikelen 10 en 14; de
schade is ontstaan door opzet of grove schuld van huurder;
de schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en
de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering die voor het voertuig is afgesloten geen dekking biedt
door overtreding van een bepaling uit de polisvoorwaarden (bijv. rijden onder invloed of laten
besturen van niet bevoegde personen).
de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en alle bij het voertuig behorende
autosleutels of de bij het voertuig behorende bescheiden, zoals het kentekenbewijs, niet bij
verhuurder zijn ingeleverd.
f. Indien krachtens een door verhuurder al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst
tegen het risico of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan
verhuurder of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder voor de schade onverlet.
g. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel welke opgelopen door
gebruik van de motorhome.
h. Huurder regelt zelf, indien gewenst een inzittendenverzekering.
i. In geval de motorhome niet beschikbaar is — door schade of iets dergeIijks- en dit voorzien is
voorafgaand aan de huurperiode waardoor huurder de motorhome niet kan ophalen bij verhuurder
vindt volledige restitutie van aanbetalingen —índien reeds betaaId- het huurbedrag plaats. Indien
gewenst en mogelijk is het verschuiven van de huurperiode of- indien beschikbaar— het huren van
een andere motorhome mogelijk. Gebruiker heeft recht op een schadevergoeding van 10% van de
huurprijs.

j. Als de motorhome binnen de huurperiode, het moment van ophalen tot het moment van
afleveren, schade of een defect heeft waardoor de motorhome korte of lange tijd niet bruikbaar is,
heeft de huurder als deze schuldig is aan de schade of het defect geen recht op restitutie van het
huurbedrag voor de periode dat de motorhome niet gebruikt kan worden.
k. Eventuele schade die na terugkomst van de huurder door de verhuurder hersteld moet worden
voordat een eventuele volgende huurder met de motorhome kan vertrekken dient de huurder tijdig
(dus voor terugkomst) te melden aan de verhuurder zodat de verhuurder in staat is voorbereidingen
te treffen en indien nodig afspraken voor reparatie te maken.

14. OVERIGE VERKLARINGEN HUURDER

Huurder verklaart:
De motorhome niet over te beladen.
De maximale toelaatbare gewicht bedraagt 3,500kg.
De motorhome te gebruiken voor doeleinden waarvoor deze bestemd is.
Maximaal 4 personen of (5 slaapplaatsen) (inclusief bestuurder) in de motorhome, in de gordels, te
vervoeren. Niet te roken in de motorhome. Geen huisdieren mee te nemen in de motorhome tenzij
anders afgesproken. Geen lifters mee te nemen. surfplanken, ski's en dergelijke in het woongedeelte
te vervoeren. Geen frituurvet in de motorhome te gebruiken. Geen stickers te plakken in of op de
motorhome. Met de motorhome niet op ruig terrein of buiten de gebaande paden te komen. Zich
aan de geldende verkeersregels en maximum snelheden te houden. De juiste brandstof en olie en
overige vloeistoffen te gebruiken. De motorhome niet aan anderen in gebruik te geven of te
verhuren. Op te passen en rekening te houden met de buiten afmetingen van het voertuig bv bij
bruggen, bomen, benzinestations enz.

15. NADERE AFSPRAKEN
Aanvullend op het voorafgaande en zonder strijdigheid met de voorwaarden van dit contract:
....................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................

16. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTENG

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Uitsluitend de Rechtbank van Koophandel
te Ieper is bevoegd om kennis te nemen van geschillen.

17. ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend op…………………. te ………………………. (datum en
plaats):

Handtekening huurder

Handtekening verhuurder

