HUURREGLEMENT CAMPER FREEWAYS 2017
De gehuurde motorhome:
De motorhome betreft een Fiat ducato type: Benimar 324. De huurder neemt de motorhome, zoals
beschreven in het plaatsbeschrijf, voorzien van alle boorddocumenten, van het bijhorend
gereedschap en alle accessoires, in huur. De huurder erkent de motorhome ontvangen te hebben in
perfecte staat, volledig werkend, perfect onderhouden en zonder enige gebreken, met uitzondering
van de gebreken die opgenomen zijn in het plaatsbeschrijf opgemaakt bij vertrek. De exacte
beschrijving wordt opgemaakt vlak voor het vertrek. Mocht de bewuste motorhome ooit
onbeschikbaar zijn (door welke omstandigheid ook), dan kan de verhuurder een eventueel ander
voertuig te beschikking stellen via Dicar. Als dit ook niet mogelijk is, zal de verhuurder het
volledige al betaalde bedrag onmiddellijk terugstorten. Het maximaal terugbetaalde bedrag kan
nooit meer zijn dan de huursom zelf. Overtredingen, boetes, tolheffingen en het verbruik van
motorbrandstof, moeten betaald worden door de huurder.
Gebruik van de verhuurde motorhome:
De huurder is verplicht de motorhome te onderhouden als een goede huisvader en regelmatig
oliepeil en bandendruk (5,5bar) te controleren. Schade aan de motor als gevolg van misbruik en
verwaarlozing zijn niet gedekt door de verzekering.
Rechten en plichten van de partijen:
Deze overeenkomst is bindend voor de huurder en degenen die hem vertegenwoordigen. De huurder
heeft niet het recht dit contract geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. Degene die het
contract tekent, is altijd verantwoordelijk voor de motorhome. De ondertekening van dit contract
impliceert de aanvaarding van onze volledige huurvoorwaarden zonder voorbehoud. Deze
overeenkomst is tevens van toepassing in geval van sponsoring of het gratis ter beschikking stellen
van de motorhome.
Rijbewijs en identiteitskaart:
De huurder en chauffeur moeten een geldig rijbewijs (minimum rijbewijs B) en identiteitskaart
kunnen voorleggen. De verhuurder heeft het recht om hiervan een kopie te vragen aan de huurder.
De huurder verklaart niet vervallen te zijn van het recht op besturen en tevens een grondige kennis
te hebben van het besturen van een wagen.
Dieselverbruik:
Dieselverbruik is ten laste van de huurder. De motorhome wordt opgeleverd met volle dieseltank en
terug ingeleverd met volle dieseltank. Wanneer de tank niet vol is bij inlevering is het verschil ten
laste van de huurder.
Schade:
Eventuele problemen of schade onderweg dienen onmiddellijk telefonisch aan de verhuurder, Sam
Verheyen 0032 (0)487 179 679, gemeld te worden, zodat deze vóór aankomst de nodige
maatregelen kan treffen. Oplevering door de verhuurder gebeurt in propere, correcte en volledige
toestand. De huurder brengt de motorhome ook in dezelfde toestand terug tenzij expliciet anders
afgesproken bij vertrek. Eventuele aanwezige defecten worden bij vertrek gemeld in het
plaatsbeschrijf. Bij niet reiniging zonder dat hieromtrent is afgesproken wordt €250 boete
aangerekend. Reiniging door de huurder gebeurt niet in een carwash, niet met hogedrukreiniger,
schuurmiddelen of schuursponzen. Indien mogelijk kan de verhuurder ook de reinigingswerken op
zich nemen. Dit aan de volgende tarieven: buitenkant €40, interieur €60 en tanks €25.

Illegaal transport:
De huurder verbindt er zich toe dat de gehuurde wagen niet gebruikt wordt voor het betaald
transport van passagiers of goederen. Iedere overtreding (bijvoorbeeld drugs- of mensensmokkel)
met inbeslagname van het bij Freeways gehuurde voertuig zal onherroepelijk leiden voor de
overtreder / huurder tot het betalen aan Freeways van een schadevergoeding gelijk aan de volledige
aankoopsom van het gehuurde voertuig.
Contractgebied:
De huurder mag enkel reizen binnen Europa en in de landen die vermeld zijn op de groene
verzekeringskaart.
Prijzen:
De reservatie is pas definitief na ontvangst van minimum 30% van de huursom. Vier weken voor
het vertrek dient de volledige huurprijs te zijn betaald. De verhuurder behoudt zich het recht om
eventuele optelfouten in de huurovereenkomst naar juistheid te corrigeren. Onze prijzen zijn
inclusief BTW, omniumverzekering met reisbijstand met een vrijstelling van 1.000 euro (vrijstelling
per schadegeval), verbruik van gas en toiletreinigingsmiddelen. Bij reservering wordt een
voorschot van 30% van de huursom gevraagd met een minimumbedrag van €350. Let op: wij
aanvaarden geen betalingen via creditcard.
Waarborg:
De huurder zal een waarborg betalen gelijk aan €1000. Dit kan betaald worden samen met het
resterende saldo of op het moment van afhaling van het voertuig. Het bedrag van de waarborg zal
ten laatste 10 werkdagen na inlevering terugbetaald worden aan de huurder, in zoverre dat de wagen
wordt teruggegeven aan de verhuurder in de staat zoals beschreven voor vertrek (zie
plaatsbeschrijf). In geval van schade wordt deze per aankomst beschreven en gefotografeerd. Deze
vaststelling wordt door de huurder ondertekend onder voorbehoud van opgemerkte schade of
gebreken. In geval van schade wordt de volledige waarborg ingehouden, tot na de afhandeling van
het schadedossier. De huurder is verplicht om bij de inlevering alle aangebrachte schade te melden.
Bij het opzettelijk verzwijgen of verbergen van schade andere dan gebruikssporen zal bovenop de
schadevergoeding een forfaitaire kost aangerekend worden van 125€. De schadevergoeding voor de
schade kan vergoed worden met de waarborg van €1000 per ongeval. De verzekering geldt enkel
voor schade toegebracht door een verkeersongeval. Voor schade aan het interieur is de huurder
aansprakelijk voor de volle prijs van de herstelling van de schade. Indien de bestuurder onder
invloed is van drank of drugs vervalt de verzekering en is hij volledig aansprakelijk. Boetes en
tolwegen zijn ook ten laste van de huurder Er kan eventueel een deskundige aangesteld worden op
kosten van de huurder indien er een discussie is.
In de motorhome zijn niet toegelaten:
Bijkomende toestellen als bv. een frietketel, microwave, enz. Roken in de motorhome, ook in de
bestuurderscabine, is eveneens niet toegelaten.
Inlevering motorhome:
Bij teruggave op het einde van onderhavige overeenkomst, of in geval van ontbinding of verbreking
van de overeenkomst moet de huurder de motorhome in goede staat van werking teruggeven aan de
verhuurder of aan iedere door deze laatste aangewezen persoon en dit op het adres zoals vermeld in
het huurcontract. Deze teruggave moet geschieden ten laatste op de afgesproken datum voor 10.00
‘s morgens, tenzij anders afgesproken in het contract. Als door het te laat terugbrengen door de
huurder, de verhuurder een andere huurovereenkomst niet kan naleven, zal de huurder instaan voor
de schade hieromtrent. Gevallen van overmacht worden volledig uitgesloten.

Technische defecten:
Bij immobilisatie door een technisch defect neemt u eerst contact op met Verheyen Sam 0032
(0)487 179 679, dan met de technische bijstandsverzekering (de contactgegevens en het
polisnummer zijn terug te vinden in de voertuigmap en op de zonneklep). Bij een ander defect
brengt u het voertuig naar een lokale merkgarage welke vervolgens contact dient op te nemen met
Sam Verheyen op het nummer 0032 (0)487 179 679 ter melding van de herstellingskosten. De
bijstandsverzekering zorgt ervoor dat de motorhome naar de garage gesleept wordt en zo snel
mogelijk gerepareerd wordt. Indien dit niet op korte termijn kan, wordt u gerepatrieerd. De huur
voor de dagen dat u door deze situatie vroeger thuis bent, zijn terugvorderbaar, maar de dagen dat
het voertuig in de garage was voor reparatie niet. De onderweg noodzakelijke reparaties aan motor
en mechaniek zijn terugvorderbaar, mits voorlegging van een duidelijke en officiële factuur op
naam van Freeways BVBA - Mertensstraat 1 - 2140 Borgerhout. BTW: 0643826216. Opgelet:
gewone kassabonnen worden niet aanvaard. De meeste kosten aan het voertuig vallen onder de
garantie van de fabrikant.
Contacteer steeds Sam Verheyen bij panne of een ongeval. 0032 (0) 487 179 679.
Annulering van uw reservatie:
Bij annulering van de reservering worden de reeds betaalde sommen niet terugbetaald. Het wordt
dan ook aangeraden een annulatieverzekering af te sluiten. Een annulatieverzekering is niet
inbegrepen. Inhoud van de motorhome: de inhoud van de motorhome die toebehoort aan de huurder
kan in geval van schade niet gerecupereerd worden bij de verhuurder. Indien een technisch gebrek
aan het voertuig ontstaat, zoals kortsluiting, brand, of dergelijke meer, kan de verhuurder niet
verantwoordelijk gesteld worden voor het vergoeden van de inhoud die eigendom is van de huurder.
Dit is tevens van toepassing wanneer er ingebroken wordt in de motorhome en de inhoud van de
huurder gestolen werd. De huurder moet er, indien gewenst, zelf voor instaan dat dit gedekt is door
zijn of haar verzekering
Indien enige bepaling (of een deel daarvan) van deze voorwaarden strijdig met een bepaling van
dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van
deze voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van
de desbetreffende bepaling dat niet strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk
geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te
vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het
doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
Aldus opgemaakt te op in tweevoud, waarvan elke partij erkent één exemplaar ontvangen te hebben.
De huurder

De verhuurder

