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VERHUURCONTRACT
VOOR EEN MOTORHOME
ZONDER STANDPLAATS
1. PARTIJEN
A. Verhuurder van de motorhome
Naam:
V.A.F. BVBA, vertegenwoordigd door Annick Verdonck
Adres:
Hooimanstraat 169, B-9111 Belsele
Email:
informatie@vafbvba.be
BTW nr.:
BE 0466 243 366
Telefoon:
+32 473 19 28 11
IBAN:
BE48 3930 0596 9027
BIC:
BBRUBEBB
B. Huurder van de motorhome
Naam:

………………………………………………………………………………………………………………………

Adres:

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

Telefoon:

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

Email:

………………………………………………… …………………………………………………………………

IBAN:

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

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 volgende volgende
bepalingen en voorwaarden.

V.A.F. BVBA, HOOIMANSTRAAT 169 B-9111 BELSELE

2
2. HUUR EN VERHUUR
Partijen sluiten hierbij een overeenkomst van huur van een motorhome met daarbij horende inventaris. De
motorhome wordt gehuurd voor persoonlijke doeleinden als recreatief voertuig. Deze overeenkomst is bindend voor
de huurder en diegenen die hem vertegenwoordigen. De huurder heeft niet het recht dit contract geheel of
gedeeltelijk over te dragen aan derden. De persoon die het contract ondertekent is altijd verantwoordelijk voor de
wagen en alles wat in deze overeenkomst staat vermeld.
Het in gebruik nemen van de motorhome impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud van onze volledige
huurvoorwaarden.
Merk voertuig:

CITROËN 2.0 BlueHDI 160 pk

Merk/ Type opbouw:

BÜRSTNER IXEO TIME IT 726 Edition 30

Chassisnummer:
Bouwjaar:

januari 2019

Nummerplaat:
Soort brandstof:

DIESEL

Lengte:

7.14 m

Breedte:

2,30 m

Hoogte:

2,80 m

Kilometerstand (in te vullen voor vertrek): ………………………………………………………KM

Kilometerstand (in te vullen bij terugbrengen)…………………………………………………KM

3. HUURPERIODE
Huurperiode gaat in op ………………………….……… (afhalen …………………..vanaf ….. uur)
Huurperiode eindigt op ……………………..……..(terugbrengen ……………. tegen ……..uur)
Bij het afhalen van de motorhome zal de diesel en de gas (LPG) tot het maximum gevuld zijn. De watertank is gevuld
met vers proper water en het toilet is voorzien van chemisch toiletvloeistof.
Indien de motorhome niet op het afgesproken uur wordt teruggebracht bij de verhuurder worden de uren te laat
extra aangerekend. Tarief is 50 euro per beginnend uur.
Wanneer het voertuig langer in het bezit blijft van de huurder dan kan de verhuurder de politie hiervan op de hoogte
brengen.
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4. HUURPRIJS, BETALINGSCONDITIES EN WAARBORGSOM
Alle prijzen zijn inclusief 21 % BTW.
HUURPRIJS: ……………………………………………………………….…………………………………………………………………………..
In de huurprijs zijn maximaal 286 km/dag inbegrepen. =
Voor elke extra gereden kilometer wordt 0,20 € in rekening gebracht.
VOORUITBETALING: (50% van de totale huursom) …………….…… De vooruitbetaling dient binnen de 5 dagen na
datum overeenkomst te worden overgemaakt op rekening nr. BE48 3930 0596 9027
RESTANTBETALING van ………………… dient betaald te worden ten laatste 14 dagen vóór aanvang van de huurperiode.
Tolheffingen en wegenvignetten zijn niet in de huurprijs begrepen.
WAARBORGSOM: Vóór aanvang van de huurperiode betaalt de huurder een waarborgsom van 1.100 € aan de
verhuurder. Dit bedrag zal door de verhuurder na afloop van de huurperiode binnen de 4 weken worden
teruggestort, dit na afhouden van eventueel extra gemaakte kosten door de huurder zoals:
-

Extra kosten omwille van het te laat of onverzorgd binnenbrengen van de motorhome;
Extra gereden kilometers;
Ingeval van schade aan het voertuig wordt de volledige waarborgsom ingehouden tot na de afhandeling van
het schadedossier. Bij het binnenbrengen zal de schade beschreven en gefotografeerd worden. Deze
vaststelling wordt door de huurder ondertekend onder voorbehoud van achteraf opgemerkte schade en/of
gebreken. De huurder is verplicht om bij het binnenbrengen alle aangebrache schade spontaan te melden
aan de verhuurder. Bij het opzettelijk verzwijgen of verbergen van schade anders dan gebruikssporen zal
bovenop de schadevergoeding een forfaitaire kost aangerekend worden van 150 €.
Indien het schadebedrag hoger uitkomt dan dat van de huurwaarborg zal deze schade aan de huurder
gefactureerd worden. Er kan in dat verband steeds een deskundige aangesteld worden op kosten van de
huurder indien discussies de kop zouden opsteken.

5. RIJBEWIJS EN IDENTITEITSKAARTEN
De huurder dient een kopie voor te leggen van het rijbewijs en de identiteitskaaart van alle mogelijke bestuurders.
De minimumleeftijd voor het besturen van de motorhome in kwestie bedraagt 25 jaar en de bestuurder dient tevens
minimum 3 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B. De huurder verklaart niet vervallen te zijn voor het
recht op het besturen van een voertuig en tevens een grondige kennis van het besturen te bezitten.

NAAM + VOORNAAM BESTUURDER 1 :……………………………………………………………………………………………….
Rijbewijsnummer: ………………………………………………………. Categorie:……………………………………………….
NAAM + VOORNAAM BESTUURDER 2:……………………………………………………………………………………………….
Rijbewijsnummer: ………………………………………………………. Categorie:……………………………………………….
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6. VERZEKERING EN EIGEN RISICO
De verhuurder heeft voor de motorhome een verzekering afgesloten.
De verzekering dekt voor de huurder volgende risico’s:
-

Burgerlijke aansprakelijkheid;
Volledige omnium mits 1.100 € vrijstelling in eigen schade veroorzaakt door de huurder;
Rechtsbijstand;
Reisbijstand.

7. ANNULERING DOOR HUURDER



De huurder dient per aangetekende brief het verhuurcontract te annuleren.
Bij annulering is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd.
- 25 % van de huurprijs bij annulering één maand vóór aanvang van de huurperiode (indien het de verhuurder
lukt om de motorhome voor deze huurperiode toch nog te verhuren vervalt deze kost);
- 50 % van de huurprijs bij annulering korter dan 14 dagen vóór aanvang van de huurperiode;
- 100 % van de huurpijs bij annulering korter dan 7 dagen vóór aanvang van de huurperiode.

8. VERPLICHTINGEN HUURDER
a. Vóór aanvang van de huurperiode dient de huurder de verhuurder een kopie van de identiteitskaarten
alsook van het originieel geldig Belgisch/Europees rijbewijs van iedere in de huurovereenkomst vermelde
bestuurder te bezorgen.
b. Bij het ophalen van de motorhome dienen alle in de overeenkomst vermelde bestuurders zich te legitimeren
met een geldige identiteitskaart en geldig rijbewijs B.
c. De huurder gebruikt de motorhome zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming en instructieboekje en
volgens de instructies van de verhuurder. 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, ….).
Alle schade door het tanken van de verkeerde brandstof worden ten laste van de huurder gebracht.
d. Vóór elke rit controleert de huurder het oliepeil van het voertuig, de overige vloeistoffen en de
bandenspanning (zie instructieboekje). Hij brengt bandenspanning, oliepeil, e.d.m. op het juiste niveau
indien nodig.
e. De huurder let erop dat alleen hijzelf of de in deze huurovereenkomst genoemde bestuurder(s) de
motorhome besturen. Het voertuig mag niet gebruikt worden:
o Voor het betaald transport van passagiers of goederen;
o Binnen het kader van enigerlei autosport of competitie;
o Om misdrijven te plegen;
o Voor het transport van verdovende middelen of andere verboden producten;
o Om een ander voertuig te duwen of te slepen op welke manier dan ook.
o Om te reizen naar skioorden tijdens de winterperiode (Het voertuig is NIET uitgerust met
winterbanden en/of sneeuwkettingen)
f. De huurder brengt de motorhome tijdig en in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode terug bij de
verhuuder. Geen enkele aanpassing of modificatie wordt toegelaten.
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g. De huurder let erop de motorhome geheel schoon in te leveren. Dit wil zeggen
o De buitenkant wordt gereinigd (zonder hoge druk of carwash). Bij het niet proper afleveren wordt
een meerkost van 150 € aangerekend.
o De binnenkant wordt gereinigd zonder schuurmiddelen te gebruiken. De motorhome wordt met lege
en schone vuilwatertank en een lege en gereinigde WC-cassette aan de verhuurder terugbezorgd.
Indien deze verplichtingen niet zijn nagekomen wordt er een meerkost van 150 € aangerekend.
h. De huurder is verplicht de motorhome in te leveren bij de verhuurder met volle brandstoftank en het
oliepeil, de overige vloeistoffen en de bandenspanning op het juiste niveau. Indien de motorhome niet
volledig getankt terug wordt binnengebracht bij de verhuurder, wordt het bedrag overeenstemmend met de
ontbrekende hoeveelheid brandstof afgehouden van de waarborgsom.
i. De huurder verklaart de motorhome te onderhouden en gebruiken als een goede huisvader.
Dit houdt o.m. in:
 De motorhome wordt niet overbeladen. Het maximale toelaatbare gewicht bedraagt 3.500 kg
 Rekening houden met het maximaal laadvermogen van het koffergedeelte. (dus geen zware objecten zoals
brommers, scooters of moto’s in de laadruimte vervoeren)
 De huurder is aansprakelijk is voor alle processen-verbaal tegen hem opgesteld tijdens de duur van de
verhuring, alsook voor alle gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.
Indien de verhuurder een proces-verbaal uit het buitenland of binnenland m.b.t. het verhuurd voertuig
ontvangt tijdens of na de verhuurperiode zal er automatisch contact worden ogenomen met de huurder en
zullen de nodige documenten m.b.t. het PV aan de huurder worden bezorgd. De verhuurder eist van de
huurder een bewijs van betaling van de betrokken boetes.
 De huurder gebruikt de motorhome enkel voor doeleinden waarvoor deze bestemd is (zie hoger sub 8.e.).
 De huurder vervindt zich ertoe maximaal 4 personen (inclusief bestuurder) in de motorhome en in de
gordels te vervoeren.
 De huurder verbindt zich ertoe niet te roken in de motorhome, geen huisdieren mee te nemen in de
motorhome, geen lifters mee te nemen, geen fietsen, surfplanken, ski’s en dergelijke in het woongedeelte te
vervoeren, geen frituurvet in de motorhome te gebruken, geen stickers te plakken op of in de motorhome,
niet op ruig terrein of buiten de gebaande paden te komen met de motorhome, zich aan de geldende
verkeersregels en maximum snelheden te houden, de juiste brandstof, olie en overige vloeistoffen te
gebruiken, de motorhome niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren, niet naar een wintergebied
af reizen met de motorhome, rekening te houden met de buitenafmetingen van het voertuig bijvoorbeeld
bij bruggen, bomen en benzinestations e.d.m., geen personen zonder papieren of goederen te smokkelen
(geldt tevens voor kleine hoeveelheden aan sigaretten).
9. INFORMATIEPLICHT VOOR DE HUURDER
De huurder verbindt zich er toe om de verhuurder BINNEN DE 24 UUR op de hoogte te brengen van elke fout,
schade of gebrek aan materiaal die de goede werking van de motorhome verhindert of eventueel schade zou
kunnen berokkenen aan derden.
10. TECHNISCHE DEFECTEN
Bij immobilisatie door een technisch defect neemt de huurder contact op met de technische bijstandsverzekering
(de contactgegevens en polisnummer zijn terug te vinden in de voertuigmap).
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De bijstandsverzekering zorgt ervoor dat de motorhome naar de garage gesleept en zo snel mogelijk gerepareerd
wordt. Indien dit niet op korte termijn mogelijk is, worden de huurders gerepatrieeerd.
De huur voor de dagen dat de huurder(s) door deze situatie vroeger thuis is/zijn, zijn terugvorderbaar. De huur voor
de dagen dat het voertuig in de garage was voor reparatie is niet recupereerbaar

11. ONGEVAL
De huurder ziet af van alle verhaal tegen de verhuurder bij ongevallen waarvan hijzelf en/of de inzittenden van de
wagen het slachtoffer zouden zijn. Bovendien verbindt de huuurder zich ertoe om alle nuttige maatregelen te nemen
teneinde de belangen en rechten van de verhuurder en de verzekeringsmaatschappij te vrijwaren, zoals daar zijn:
-

Het optekenen van naam en adres van de betrokken partijen bij het ongeval alsmede die van de getuigen;
Het ontkennen van elke verantwoordelijkheid of fout;
Het voertuig niet verlaten zonder de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen;
Onmiddellijk de politie verwittigen wanneer een derde aansprakelijk is of wanneer er gekwetsten zijn.

12. RISICO’S
Indien het voertuig niet beschikbaar is door omstandigheden buiten de wil van de verhuurder, zal deze indien
mogelijk voorzien in de vervanging van een ander voertuig onder de voorwaarden van toepassing zijnde op dit
vervangend voertuig. Indien het vervangend voertuig duurder uitkomt voor de huurder, heeft deze laatste de keuze
om al dan niet in te gaan op dit aanbod.
Indien geen voertuig ter verganging beschikbaar is binnen de 24 uur, zal de verhuuder de volledige huursom
terugbetalen en dit binnen de 7 dagen na de ingang van de afgesloten huurovereenkomst.
13. REISGEBIED
De huurder mag enkel reizen binnen Europa in de landen die vermeld zijn op de groene verzekeringskaart.
14. BEVOEGDE RECHTBANKEN EN TOEPASSELIJK RECHT
Iedere betwisting betreffende dit contract wordt uitsluitend geregeld volgens het Belgisch recht. Ingeval van
betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde bevoegd. Alle contractuele
verbintenissen ontstaan tussen huurder en verhuurder worden geacht te zijn ontstaan in de maatschappelijke zetel
van de verhuurder.
Aldus opgemaakt te Belsele op ……………………………… in tweevoud, waarvan elke partij erkent één exemplaar
ontvangen te hebben.

De Verhuurder
V.A.F. BVBA

De huurders
Naam, Voornaam en handtekening huurders
(voorafgegaan door “gelezen en goedgekeurd”)
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