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 1. Partijen
 A. Verhuurder van de kampeerauto

Op beide overeenkomsten moet een handtekening van huurder en verhuurder worden geplaatst. Zodra beide 
handtekeningen geplaatst zijn, is de overeenkomst bindend. Lees hem dus goed door!

Naam + voorletter:   ...............................................................................

Straat + huisnummer:                     ...............................................................................

 
Postcode + woonplaats:   ...............................................................................

 B. Huurder van de kampeerauto

Postcode + woonplaats:   ...............................................................................

Naam/merk/type:   ...............................................................................

Telefoonnummer:   ...............................................................................

Straat + huisnummer:   ...............................................................................

Huurcontract kampeerauto
Voor (ver)huurder van kampeerauto zonder standplaats.

(Handels)naam:                              ...............................................................................

Telefoonnummer:   ...............................................................................

Rijbewijsnummer:   ...............................................................................

Ondergetekenden: A. verhuurder van de kampeerauto, hierna genoemd ‘verhuurder’ en B. huurder van de
kampeerauto, hierna genoemd ‘huurder’ verklaren deze huurovereenkomst te zijn aangegaan volgens

Nr. identiteitsbewijs:   ...............................................................................

de volgende bepalingen en voorwaarden.

 2. Huur en verhuur

Partijen sluiten hierbij een overeenkomst van huur en verhuur van een kampeerauto met daarbij
behorende inventaris, aan partijen bekent en gespecificeerd op de aanwezige lijst.
Deze dient door beide partijen gecontroleerd en geparafeerd te worden.

                   

bouwjaar:    ...............................................................................

kenteken:    ...............................................................................

Kilometerstand einde huur:  ................................... km

Brandstof:                          O benzine     O diesel     O LPG

     ...............................................................................

Kilometerstand aanvang huur:  ................................... km

     O merkopbouw                                   O zelfopbouw
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     O ja   

     
Borg:     € 1.250,00

Huurperiode gaat in: ……………………………………………............. om …………..……. uur

Worden extra kosten voor meer gerekend km. berekend dan
     bedragen deze: ………………..…......... eurocent per km.

 5. Verzekering

afhaaladres:

 4. Huurprijs, borg en aanbetaling

     O beperkt tot:  ………………………….. km.

gedurende de huurperiode:

bedrag in letters:   ……………………………..……………………………………… euro

en eindigt op: …………………………………………….......................... om …………...….... uur

(incl. verzekeringspremie en evt. omzetbelasting)

Straat + huisnummer:                     ……………………………………………………………………..

Bedrag in letters:    ……………………………………………………………………..  euro

In huurprijs inbegrepen:   O onbeperkt aantal kilometers

postcode + woonplaats:                 .…………………………………………………………………….

Verhuurder heeft t.b.v. de kampeerauto een all-risk verzekering afgesloten

De huurprijs totaal:   € …………………………………………………………………...

Eigen risico:    € 1.250,00 per schadegeval.

Aanwezige schade bij aanvang van huurperiode (aan boedel en toebehoren)

in de regio’s / landen:   ………………………………………………………         

Kampeerauto geschikt voor maximaal: ........... personen.

 3. Huurperiode

(de kampeerauto wordt met een volle tank afgeleverd en met volle tank teruggebracht)

 Maak foto’s.
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 6. Contactpersoon

Naam:     .....................................................................................................

Telefoonnummer:   .....................................................................................................

 7. Nadere afspraken

Verhuurder is gemachtigd om extra borg in rekening te brengen in een situatie bij meerdere schades.

     
     .....................................................................................................

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend (Let op: huurder en verhuurder zetten op beide
overeenkomsten een originele handtekening)

 Ondertekening

Datum:     ……………………………………………………………….....

     .....................................................................................................

Plaats:     ………………………………………………………………….

Handtekening huurder:                                             Handtekening verhuurder:

Na ondertekening behoudt iedere partij een exemplaar.

……………………………………………...........  ………………………………………………………

Overeenkomst
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