
Huurvoorwaarden:  

Het voertuig kan gehuurd worden door houders van rijbewijs B, met een minimum leeftijd van 26 jaar en minstens 5 jaar 
rijervaring. Als bestuurder mag u de laatste 5 jaar geen rijverbod hebben gehad.  

De bestuurder is diegene die vermeld wordt op de huurovereenkomst als huurder. Hij/zij komt het voertuig persoonlijk 
ophalen en tekent de documenten af. Er kan een tweede bestuurder worden opgegeven die enkel in geval van nood het 
voertuig mag besturen, dit is wanneer de hoofdbestuurder het voertuig niet meer kan besturen. De verhuurder dient per 
mail of sms verwittigd te worden wanneer dit zich voordoet.  

Onze huurvoorwaarden gelden enkel voor Europese landen. U mag niet naar een oorlogsgebied reizen.  

Ophalen en terugbrengen volgens de afspraak hierover vermeld in uw huurovereenkomst.  

Bij vertrek krijgt u uitleg over het voertuig, hiervoor moet u rekening houden met ongeveer een uur. Deze uitleg verdient uw 
volledige aandacht, laat kinderen desnoods even thuis. Mocht u iets niet begrijpen dan wordt het nog een keer uitgelegd.   

De oplevering door de verhuurder gebeurt in propere correcte staat. Elke schade zal bij oplevering gemeld worden op het 
daarvoor bestemde formulier.  

Inbegrepen:  

Parkeren van uw eigen voertuig op onze parking (op eigen risico).  
Omniumverzekering (mits forfait: 1000,00 EUR = eigen risico)   
Reisbijstand (in geval van ongeval en pech)  

Gebruik van: kampeertafel 150x80, 4 lafuma stoeltjes, 1 bbq cadac safari 2 op gas, keukenset (detail op aanvraag 
beschikbaar), matrasbeschermers, gasfles en wc product, waterdarm, stroomkabel, wielblokken en klein gereedschap 

Ontbrekend of beschadigd materiaal zal aangerekend worden - laat alles netjes achter.  

 

Extra kosten (incl. BTW):  

eindschoonmaak/desinfectie: 160,00 EUR/verhuring  

excl. reinigen van de toiletcassette en ledigen van de vuilwatertank : deze dienen door huurder te worden geledigd en 
toiletcassette dient grondig te worden nagespoeld. 

250 km/dag  0,25 EUR/km  

eigen dieselverbruik: Oplevering met volle dieseltank en terug binnen leveren met volle dieseltank tenzij anders 
overeengekomen in de huurovereenkomst. Het eventuele verschil is ten laste van de huurder.  

 Eventuele sancties - indien niet gebeurd door huurder:  

reinigen toiletcassette     25  EUR/verhuring  

ledigen vuilwatertank        25  EUR/verhuring  

afval verwijderen + koelkast leeg/proper  25  EUR/verhuring  

keukenblok vuil/vuile afwas in kasten  25  EUR/verhuring  

roken/frituren/dieren in camper verboden  120  EUR/verhuring - extra reinigingskosten  

te laat inleveren     25  EUR/kwartier  

gaan tanken        25  EUR/verhuring + kosten van de getankte diesel  



Steeds ten laste van huurder:  

Annulatieverzekering (voor ziekte , sterfgeval…)  

Alle tol, vignetten, milieustickers, ...  

Schade aan de banden  

Schade in of rond de camper   

Boetes voor snelheidsovertredingen of eender welke andere boetes voor overtredingen door de huurder, ook 
gerechtskosten, oplopende interesten enz...De verhuurder is NIET verantwoordelijk voor eventueel verkeerde of foute 
briefwisseling hieromtrent. Boetes komen soms maanden later toe, de verhuurder verwittigt u direct en rekent hier op uw 
eerlijkheid  

Waarborg:  

Er wordt een waarborg gevraagd van € 1.250,00. 

Alle schadereparaties, ontbrekende voorwerpen, … worden betaald met deze huurwaarborg. De eventuele meerprijs is ten 
laste van de huurder.  

Onze camper is omnium verzekerd. Op deze verzekering is een forfait van € 1.000,00, d.w.z. dat de verzekering pas uitkeert 
als de schade meer dan € 1.000,00 bedraagt. De eerste € 1.000,00 wordt niet uitgekeerd, dat is uw eigen risico. Uw waarborg 
dient ook om dit risico te dekken.   

Betaling:  

Bij reservatie wordt 30% voorschot gevraagd. Het voorschot dient binnen de 72u op de rekening van de verhuurder te staan. 
Zo niet kan de boeking worden geannuleerd door de verhuurder.  

Het saldo van 70% dient uiterlijk 4 weken voor vertrek en de waarborg uiterlijk 2 weken voor vertrek op de rekening van de 
verhuurder te staan.  

De mobilhome wordt niet meegegeven voordat de borg ontvangen is.  

Bankoverschrijvingen dienen te gebeuren op rekeningnummer BE 43 0682 4704 6701 van Belfius, met vermelding: huur 
camper + naam + begindatum van verhuring.  

Kosten van annulatie door huurder:  

tot 30e dag voor vertrek = 30% van de huurprijs = het voorschot,   

30e dag tem 15e dag = 50% van de totale huursom,   

14e dag tot dag van vertrek = 100% = totale huurprijs.  

Dek u hiervoor in door een annulatieverzekering.  

Te doen door huurder:  

Vuilwatertank zeer regelmatig leegmaken tegen geurhinder.  

Alle vloeistoffen worden voor uw vertrek bijgevuld. Tijdens uw reis dient u de vloeistoffen regelmatig na te kijken en indien 
nodig bij te vullen.  



Mocht er een lampje oplichten dan wordt gevraagd dat onmiddellijk te melden aan de verhuurder zodat deze kan nakijken 
wanneer het volgende onderhoud gepland kan worden. Ga niet zomaar naar een garage om een onderhoud of herstelling te 
laten uitvoeren zonder schriftelijke toestemming (sms, mail, …) van de verhuurder. De verhuurder betaalt geen kosten terug 
zonder correct opgemaakte factuur op zijn naam en zonder akkoord voor het onderhoud.  

Indien u de camper bij terugkeer bij de verhuurder nog moet leegmaken wordt gevraagd vroeger dan het afgesproken uur 
terug te komen. Stipt op de in de huurovereenkomst overeengekomen terugbrengtijd beginnen wij aan de eindpoets. Tanken 
doet u vóórdat u de mobilhome terug brengt.  

Per kwartier te laat wordt € 25 aangerekend. U moet steeds tijdig van uw verblijfplaats vertrekken, denk aan de volgende 
huurders.  

Haal dikke donsdekens, kussens, … van het elektrisch hefbed als u dit terug omhoog laat, zo zal de zekering het niet begeven.  

Het is verplicht de luifel dicht te draaien tijdens een uitstap of tijdens de nacht.  

Schade als gevolg van het laten openstaan van de luifel is NIET gedekt door de omniumverzekering. 

Grote voorwerpen legt u in de garage, trapladdertjes “onder” de matras, deurtjes en kastjes sluit u af alvorens u gaat rijden . 
Dit zijn nuttige tips, probeer er een regelmaat van te maken.   

Achteruitrijden = bijrijder laten uitstappen om instructies te geven, ook al is er een achteruitrijcamera voorzien. Grote 
campers zwenken immers uit bij afdraaien en er dient voorzichtig te worden omgegaan met het fietsenrek, dit steekt namelijk 
uit.  

Denk aan hoogtes - bomen - bruggen - verkeersborden - …  

Plaats de fietsen (maximum 60 kg) op het fietsenrek, zodanig dat hun stuur de achterzijde van de camper niet raakt, gebruik 
desnoods wat oude doeken om schade te voorkomen.  

Problemen of schade tijdens uw huurperiode dienen onmiddellijk telefonisch gemeld te worden aan de verhuurder. Zo kan 
de verhuurder voor uw aankomst de nodige maatregelen treffen en de verzekering inlichten. Maak ook steeds foto’s van uw 
schade en stuur deze direct via e-mail door naar: mmcampers@telenet.be. Indien de verhuurder nog schade opmerkt nadat 

u de camper heeft afgeleverd, zonder dat u dit op voorhand aan hem heeft gemeld, is de verhuurder verplicht de schade 
door een gerechtsdeurwaarder te laten vaststellen en zal de rekening hiervan aan de huurder worden doorgerekend. Ook zal 
er een schadevergoeding worden gevraagd indien de volgende klant hierdoor niet tijdig kan vertrekken.  

Bij vertrek en aankomst noteren wij aanwezige schade op het huurcontract of op een apart schadeformulier. De verhuurder 
zal hiervan ook foto’s maken.   

Verboden:  

Laat kinderen niet achter het stuur spelen. Geen voeten op de bank, maar onder de bank.   

Kinderen niet aan de knopjes, vliegenramen en verduisteringsgordijnen laten prutsen.  

(Huis)dieren meenemen in de camper is verboden. Roken is NIET TOEGELATEN, ook niet in de bestuurderscabine en ook niet 
met het raam open. Ook frituren is verboden. Indien dit toch gebeurd wordt een extra reinigingskost aangerekend voor de 
reiniging van het interieur (cfr. sancties voor het bedrag).  

Gebruik geen schuurmiddelen of schuursponsjes en agressieve poetsproducten voor het reinigen van de binnen- en 
buitenzijde van de mobilhome, zeker niet om glanzende materialen te reinigen, voor de douchecabine, kastjes, glazen 
panelen , ... Carwash is ten strengste verboden, hogedruk mag niet worden gebruikt.  

Bij heel warm weer mag de verduistering niet helemaal dicht gedaan worden, anders loopt de temperatuur tussen de 
verduistering en de ramen te hoog op. Het grote dakvenster gebruikt u beter niet, 1 slagwind kan het grote raam lostrekken.   



Gebruik van bijkomende elektrische toestellen boven de 500 Watt, zoals b.v. een frietketel, waterkoker, ... is niet toegelaten. 
TIP: Stopcontacten werken enkel als u op 220 V bent aangesloten.  

Het is ten strengste verboden het voertuig te gebruiken voor het transporteren van verboden middelen, in welke vorm dan 

ook, zoals o.a. drugs,  illegale personen of goederen, conform de Europese wetgeving hierover. Iedere overtreding hierin met 
een in beslagname tot gevolg zal onherroepelijk leiden tot een schadevergoeding die gelijk is aan de aankoopsom van het 
gehuurde voertuig.     

Overmacht:  

In geval van overmacht is de verhuurder niet gehouden zijn verplichtingen na te komen. In dat geval kan de verhuurder zijn 
verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden zonder enige vorm 
van schadevergoeding.  

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk 
verhindert. Hieronder verstaan wij onder meer het niet beschikbaar zijn van de mobilhome op de afhaaldag of gedurende de 

ganse verhuurperiode, b.v. bij diefstal of ontvreemding van het voertuig, bij schade, defect, ongeval of dergelijke tijdens de 
vorige verhuurperiode, waardoor de mobilhome tijdelijk niet kan rijden of onherstelbaar beschadigd is.   

De verhuurder zal indien dit zich voordoet, al het mogelijke doen om het voertuig zo snel mogelijk ter beschikking te stellen.    

De huurder kan er in dit geval voor opteren om zijn vakantie gratis te annuleren, zijn vakantie op te schuiven (indien geen 
volgende huurder vlak na zijn huurperiode) of om zijn vakantie gratis om te boeken naar een andere periode.   

Indien de huurder wenst te annuleren, krijgt de huurder het betaalde huurbedrag van de ganse periode en de huurwaarborg  
onmiddellijk terug.   

 Huurvoorwaarden pandemie COVID 19:  

Indien de Belgische overheid beslist dat er totaal niet gereisd mag worden vanwege COVID 19 gelden de volgende 
maatregelen:  

• U kan ervoor opteren uw boeking te annuleren en het voorschot terug te laten betalen.  

• U kan ervoor opteren het betaalde voorschot mee te nemen naar een andere periode zonder 
omboekkosten te betalen. De huurperiode (maand) kan en mag verschillen van de gedane boeking en is geldig 

voor 12 maanden. De gratis omboeking is enkel geldig voor minstens hetzelfde bedrag als de gedane boeking, 
het voorschot zal in mindering worden gebracht.  

Merksplas, ……………………………………..  

 De verhuurder,      De huurder,  

  

   

Manuel Mertens,      (naam en handtekening) 

Bestuurder MM Consulting BV 


