Thuis op Wielen Camperverhuur 2017

Huisregels Verhuur
Deze huisregels geven u een goed beeld van de ‘Algemene Voorwaarden’ van onze verhuur. Aan deze
huisregels kunt u geen rechten ontlenen. De tekst van de ‘Algemene huurvoorwaarden Thuis op Wielen
Camperverhuur 2016’ die u bij het contract ontvangt is bindend.

1. Algemeen
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

Omdat een Tonke® camper een schaars goed is kunnen we, in geval van schade, geen originele
Tonke® camper meegeven. Hebt u recht op vervangend vervoer, dan bepaalt onze
verzekeringsmaatschappij merk en type van de ter beschikking gestelde camper.
Alle personen die de camper willen/mogen besturen zijn door u in het huurcontract genoemd.
De bestuurder is 25 jaar of ouder en heeft al drie jaar een geldig rijbewijs B.
De bestuurder is aansprakelijk voor de door hem/haar gemaakte verkeersovertredingen.
Wij beloven u dat auto en camper rookvrij zijn. De volgende huurder rekent op u.
U mag de camper niet aan anderen in gebruik geven.
Wij houden van dieren, maar niet in onze camper.

2. Reisbestemmingen
a.
b.
c.
d.

Ook in de winter verhuren wij u graag onze camper, maar winterbestemmingen zijn uitgesloten.
U mag alle landen in Europa die op de groene kaart zijn vermeld met de camper bezoeken.
U mijdt landen waar oorlog of onrust dreigt en/of waarvoor een negatief reisadvies geldt.
Reisbestemmingen buiten Europa zijn met onze camper niet toegestaan.

3. Huurperiode
a.
b.
c.
d.
4.

U huurt voor een periode van 7 dagen of een veelvoud daarvan.
U krijgt de camper mee van vrijdag 15.00 uur tot vrijdag 10.00 uur. Als de camper eerder
beschikbaar is mag u deze zonder bijkomende kosten eerder afhalen.
Brengt u de camper vooral op tijd terug, na u wacht een nieuwe klant. Bij overschrijding van de
huurtermijn moeten wij de volgende huurder schadeloos stellen. Deze kosten brengen wij u in
rekening.
U mag uw auto voor eigen risico op ons erf stallen.

Prijzen
a.
b.
c.
d.
e.

Huurprijzen zijn gebaseerd op één volle week.
De huurprijzen zijn inclusief WA-Casco verzekering en vervangend vervoer ingeval van schade.
U hebt recht op 1500 vrije kilometers per week. Rijdt u meer dan 1500 kilometer per week dan
betaalt u € 0,30 per extra gereden kilometer.
U krijgt de camper mee met een volle tank. U betaalt zelf voor al uw gebruikte brandstof. U
levert de camper weer in met een volle tank.
Gedurende de huurperiode zijn alle kosten voor normaal gebruik van de camper voor uw
rekening.

5. Reservering en Betaling
a.

b.
c.
d.
e.

U ontvangt twee door ons getekende huurovereenkomsten. U geeft een van beiden
huurovereenkomsten ondertekend terug en houdt de andere voor uw administratie.
U overlegt bovendien kopieën van het rijbewijs en identiteitsbewijs van allen die de auto gaan
besturen.
U betaalt de huursom in twee termijnen; 25% van de huursom als reservering en 75% van de
huursom niet later dan 4 weken voor vertrek.
U betaalt voor het vertrek € 1000 als waarborgsom en als borg voor eigen risico. Deze
waarborgsom of het restant onder aftrek van kosten wordt binnen 2 weken na afloop van de
huurperiode teruggestort op uw bankrekening.
De reserveringskosten, de huur en de waarborgsom maakt u over naar IBAN: NL43 INGB 0004
8447 84 t.n.v. Thuis op Wielen, te Amsterdam.
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f.
g.

h.
i.
j.

Uw reservering is definitief als wij 25% van de huursom als reserveringskosten van u hebben
ontvangen.
Voor de opzegging van de huurovereenkomst rekenen wij met de volgende termijnen en
annuleringskosten:

tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode 25% van de huursom;

tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode 50% van de huursom;

tot aanvang van de huurperiode 75% van de huursom;

vanaf de aanvangsdatum van de huurperiode 100% van de huursom.
Slagen wij er in de camper opnieuw te verhuren dan krijgt u een deel van de annuleringskosten
terug. Wij adviseren u het risico van annuleren af te dekken door tijdig een reis- en
annuleringverzekering af te sluiten.
In geval de camper door schade of pech niet beschikbaar is bieden wij u een vervangende
camper aan. U kunt in dat geval ook afzien van de huur, waarna wij u alle al betaalde kosten
zullen terugstorten.
Uw persoonsgegevens worden door ons vooraf geverifieerd (Autoverhuur waarschuwingssysteem
BOVAG).

6. Oplevering
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

U levert de camper schadevrij, met compleet inventaris, van binnen schoon, met lege toilettank
en met lege vuilwatertank in.
De buitenkant van de camper hoeft u niet te reinigen, deze maken we liever zelf schoon.
Hebt u de camper van binnen niet schoongemaakt dan willen wij dat graag voor u doen. Wij
rekenen dan wel € 75 schoonmaakkosten.
Schade aan het interieur en/of inventaris is niet verzekerd en voor uw eigen risico. Over normale
slijtage en gebruiksporen hoort u ons niet klagen.
U hebt een eigen risico voor schade of aansprakelijkheid van € 1000 per gebeurtenis.
De dieseltank wordt indien nodig door ons volgetankt. De kosten van de dieselolie wordt door ons
ingehouden van de waarborgsom. U ontvangt daarvan uiteraard een bewijs.
Voor de uitgebreide standaard uitrusting verwijzen we u naar de inventarislijst.

7. Geluk bij een ongeluk
a.

b.

Wij vertrouwen er op dat u onze camper met zorg behandelt, geen onnodige risico’s neemt en de
gebruikelijke voorzorgsmaatregelen treft (veilig parkeert, lengte, hoogte en breedte van de
camper in de gaten houdt, op het oliepeil let, etc.)
Gaat er toch iets mis dan helpen wij u graag met raad en daad; bel +31652407689 of stuur een
email naar info@thuisopwielen.nl

Laat bij schade door een ongeval of inbraak altijd een proces-verbaal opmaken door de
plaatselijke autoriteiten, onze verzekering stelt dat op prijs, eist dat zelfs in de meeste
gevallen.

Schakel bij een aanrijding vooral de lokale politie in en vul bij schade altijd een Europees
Schadeformulier in.

Meldt schade aan de camper en de inventaris direct, zodat wij eventuele vervanging van
onderdelen en reparaties kunnen plannen. De volgende huurder zal dat zeer op prijs stellen.

8. Instructies
a.

b.
c.

Voor uw vertrek geven wij u graag instructie over de werking van de camper en de installaties. In
de camper is een goede handleiding aanwezig; blader deze in alle rust eens door.
Raadpleeg bij twijfel de documentatie van de technische installatie.
Bij onduidelijkheden helpen wij u graag met raad; bel +31652407689 of stuur een email naar
info@thuisopwielen.nl
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