Verhuurvoorwaarden
Goedkopecaravanhuren.nl
Verhuurvoorwaarden van Goedkopecaravanhuren.nl
Goedkopecaravanhuren.nl is een handelsnaam van Recreatiebeheer Van Maanen
B.V.
Adres (let op: geen bezoekadres): Postbus 21044, 6369 ZG Simpelveld
Telefoonnummer: 088-6003810
E-mailadres: info@goedkopecaravanhuren.nl
Website: www.goedkopecaravanhuren.nl
Ingeschreven in het Handelsregister van de KvK onder nummer 74082442
Artikel 1 – Toepasselijkheid
Deze verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op elke (ver)huur van voertuigen via Goedkopecaravanhuren.nl en zullen gelden naast de Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk, die eveneens van toepassing zijn op de
verhuur van caravans en campers via Goedkopecaravanhuren.nl. Deze verhuurvoorwaarden zijn dan ook specifieke product- en dienstenvoorwaarden, zoals
bedoeld in artikel 3 lid 4 van de Algemene Voorwaarden Stichting Webshop
Keurmerk.
Artikel 2 – Definities
In deze verhuurvoorwaarden wordt verstaan onder:
a) Verhuurder: Goedkopecaravanhuren.nl, een handelsnaam van Recreatiebeheer Van Maanen B.V.
b) Huurder: de consument die via Goedkopecaravanhuren.nl een caravan of
camper huurt voor recreatiedoeleinden;
c) Het Gehuurde: de caravan of camper die Verhuurder aan Huurder verhuurt;
d) Huurperiode: de vooraf overeengekomen periode waarin Huurder de beschikking heeft over het Gehuurde.
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Artikel 3 – Verplichtingen Verhuurder
1. Verhuurder draagt zorg voor het ter beschikking stellen aan Huurder
van een caravan of camper die jaarlijks een technische keuring krijgt
en vooraf is gecontroleerd.
2. Verhuurder zal het Gehuurde met bijbehorende documenten, kentekenbewijs, verzekeringsbewijs en instructieboekje aan Huurder overhandigen.
3. Verhuurder zal Huurder vooraf voldoende instructies geven over het
correcte gebruik van het Gehuurde, de inventaris en toebehoren.
4. De caravans worden met inboedel (conform inboedellijst) en gas (normaal verbruik) geleverd. Voor extra inboedel of aanvulling van gas
dient Huurder zelf zorg te dragen.
5. Het gebruik van caravanspiegels is inbegrepen.
6. De caravans zijn voorzien van een koelkast. Deze koelt echter niet
meer boven de 40 graden Celcius. Verhuurder raadt Huurder dan ook aan
om een kleine losse koelkast mee te nemen bij het bezoeken van een
warme bestemming.
7. Indien het Gehuurde een camper betreft, dan zal Verhuurder de camper
met een volle tank brandstof aan Huurder ter beschikking stellen.
8. Indien het Verhuurder na de reservering door Huurder maar vóór ingang
van de huurperiode duidelijk wordt dat hij de met Huurder overeengekomen boeking niet kan nakomen (bijvoorbeeld doordat het Gehuurde beschadigd of gestolen is), dan zal hij dat zo spoedig mogelijk aan
Huurder laten weten. Verhuurder zal dan met Huurder in overleg treden
over bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van een ander passend
voertuig in dezelfde periode of het huren in een andere periode. Indien dat niet tot de mogelijkheden behoort, is Verhuurder gerechtigd
om de met Huurder gesloten overeenkomst te beëindigen. Huurder ontvangt dan onverwijld de aan Verhuurder betaalde bedragen aan huurprijs en waarborgsom retour van Verhuurder. Verhuurder is verder niet
gehouden tot vergoeding van enige schade aan Huurder.
Artikel 4 – Huurperiode en ter beschikking stellen van caravan of camper
1. Een huurweek start op de ophaaldag vanaf 15.00 uur en eindigt op de
dag van terugbrengen om uiterlijk 10.00 uur, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met Verhuurder.
2. Het Gehuurde wordt door Huurder in Gronsveld afgehaald, tenzij Verhuurder met Huurder overeengekomen is dat Verhuurder het Gehuurde bij
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Huurder bezorgt op de door Huurder aangegeven locatie. De kosten voor
bezorging door Verhuurder zijn zichtbaar in het reserveringproces,
bij het invoeren van de kilometers voor een enkele reis, berekend met
Google Maps. De kosten voor het bezorgen van het Gehuurde zijn dan
direct zichtbaar.
3. Indien het Gehuurde door Verhuurder bij Huurder wordt bezorgd conform
het voorgaande onder lid 2, dan geldt dat het opzetten en afbreken
van de tent daar uitdrukkelijk niet bij is inbegrepen. In de zomerperiode is bezorging op de overeengekomen bezorgdag alleen mogelijk ’s
ochtends vroeg of ’s avonds laat.
Artikel 5 – Teruggave van het Gehuurde door Huurder bij einde huur
1. Na afloop van de overeengekomen huurperiode is Huurder verplicht om
het Gehuurde in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode –
behoudens normale slijtage – in te leveren bij Verhuurder.
2. Huurder dient het Gehuurde na ommekomst van de huurperiode schoon in
te leveren, tenzij Huurder met Verhuurder vooraf is overeengekomen
dat het Gehuurde op kosten van Huurder wordt schoongemaakt na ommekomst van de huurperiode. Het chemisch toilet van de Gehuurde is leeg
en schoon bij aanvang van de huurperiode. Huurder is dan ook verplicht om bij inlevering van het Gehuurde na ommekomst van de huurperiode, het chemisch toilet leeg en schoon te maken.
3. Indien het Gehuurde niet schoon (binnenkant en buitenkant) wordt ingeleverd, dan wel het chemisch toilet niet is geledigd en/of schoongemaakt, is Verhuurder gerechtigd om aan Huurder een bedrag van €
100,- aan schoonmaakkosten in rekening te brengen door deze in mindering te brengen op de waarborgsom die Huurder heeft voldaan.
4. Indien het Gehuurde niet tijdig wordt ingeleverd op de overeengekomen
plaats en tijd na ommekomst van de huurperiode, verbeurt Huurder een
boete van € 75,- per dag/dagdeel dat het Gehuurde te laat wordt ingeleverd. Verhuurder is gerechtigd om dat bedrag in te houden op de
waarborgsom die Huurder heeft voldaan.
5. Indien het Gehuurde een camper betreft dan is Huurder verplicht om de
camper met een volle brandstoftank in te leveren bij het einde van de
huurperiode. Zo niet, dan zal Verhuurder een bedrag van € 2,- per liter in rekening brengen aan Huurder door dit bedrag in mindering te
brengen op de waarborgsom die Huurder heeft voldaan.
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Artikel 6 – Verplichtingen Huurder
1. Huurder dient als een goed huisvader zorg te dragen voor het Gehuurde. Dat betekent (onder meer) dat Huurder het Gehuurde overeenkomstig
de instructieboekjes en de instructies van Verhuurder gebruikt en onderhoudt.
2. De bestuurder die in het huurcontract genoemd staat, dient te beschikken over een juist rijbewijs dat gedurende de huurperiode en
voor een periode van 6 maanden na afloop daarvan geldig is.
3. Huurder is verplicht om aan Verhuurder een kopie van zijn rijbewijs
te verstrekken voorafgaande aan de Huurovereenkomst.
4. Het Gehuurde mag alleen door de in het huurcontract zelf genoemde bestuurder(s) worden bestuurd.
5. Het is Huurder ten strengste verboden om de caravan te verplaatsen of
de camper te besturen onder invloed van alcohol of drugs.
6. Huurder dient zich te houden aan de ter plaatse geldende verkeersregels.
7. Het Gehuurde mag enkel worden gebruikt in de landen waar de groene
kaart van het voertuig geldig is.
8. Huurder is verplicht om alle instructies van Verhuurder over het gebruik van het Gehuurde nauwgezet op te volgen.
9. Het Gehuurde mag enkel door het maximaal aantal personen, zoals beschreven in het instructieboekje of zoals aangegeven door Verhuurder,
worden gebruikt.
10.

Huurder mag het Gehuurde niet op enigerlei wijze aan anderen in ge-

bruik geven.
11.

Het is ten strengste verboden om het Gehuurde te gebruiken voor

deelneming aan of trainingen voor betrouwbaarheidsritten, wedstrijden, rally’s, smokkeldoeleinden, vervoer van gevaarlijke stoffen, het
geven van rijles of het vervoer van personen tegen betaling, of doeleinden die in strijd met de wet zijn.
12.

Wanneer derden aan Huurder vragen wie eigenaar is van het Gehuurde,

dient Huurder direct aan deze derde(n) te laten weten dat de eigendom
van het Gehuurde bij Recreatiebeheer Van Maanen ligt.
13.

Huurder dient het maximumgewicht van het Gehuurde, zoals vermeld op

het kentekenbewijs, te bewaken en niet te overschrijden.
14.

Huurder dient ervoor te zorgen dat de bandenspanning van het Ge-

huurde steeds conform de voorschriften is.
15.

Wanneer Huurder een camper huurt van Verhuurder, dient Huurder te

zorgen voor controle en het op peil houden van de vloeistoffen.
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16.

Roken in de caravan of camper is strikt verboden.

17.

Het is Huurder strikt verboden om het Gehuurde onbeheerd achter te

laten indien Huurder in het wild kampeert (zijnde kamperen op een
niet officiële camping of bekende camperplaats).
18.

Verhuurder is gerechtigd om de huurovereenkomst te allen tijde bui-

tengerechtelijk te ontbinden indien:
a. naar zijn oordeel het Gehuurde niet op zorgvuldige wijze wordt
gebruikt;
b. bij overlijden, onder curatelestelling, aanvraag voor surseance
van betaling of faillissement van Huurder;
c. bij vordering van overheidswege van het Gehuurde, dan wel bij
beslag op het Gehuurde;
d. indien

blijkt

dat

Huurder

onjuiste

of

onvolledige

gegevens

heeft verstrekt;
Verhuurder is in dat geval gerechtigd om het Gehuurde terstond tot
zich te nemen, onverminderd het recht van Verhuurder op schadevergoeding. Huurder heeft in geval van ontbinding van de huurovereenkomst zoals bedoeld in dit artikel geen recht op restitutie van de
overeengekomen huurprijs.
Artikel 7 – Betaling en teruggave waarborgsom
1. Huurder heeft in geval van schade aan het Gehuurde een eigen risico
van € 500,- (in geval van huur van een caravan) dan wel een eigen risico van € 1.000,- (in geval van huur van een camper). Dit bedrag
dient Huurder voorafgaand aan de huurperiode aan waarborgsom te voldoen, in aanvulling op de huurprijs, ofwel door overboeking vooraf
dan wel door deze contant te betalen bij het ophalen van het Gehuurde.
2. Huurder is verplicht om de verschuldigde huurprijs en de overeengekomen waarborgsom te voldoen. Die verplichting geldt ook indien hij het
Gehuurde niet of niet voor de volledige huurperiode gebruikt gedurende de overeengekomen periode.
3. Verhuurder zal de waarborgsom binnen 4 weken na het inleveren van het
Gehuurde restitueren aan Huurder, en indien aan de orde: na aftrek
van eventuele schades aan het Gehuurde, nagekomen verkeersboetes,
schoonmaakkosten, kosten voor te laat inleveren en overige kosten die
voor rekening van Huurder komen. De waarborgsom wordt door Verhuurder
op dezelfde wijze geretourneerd aan Huurder als de wijze waarop de
borg door Huurder betaald is.
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Artikel 8 – Betaling huurprijs
1. Bij reservering dient Huurder 50% van de huursom binnen 7 dagen na de
reserveringsdatum te voldoen. Enkel na betaling van dit bedrag wordt
de reservering omgezet in een definitieve boeking. Het restantbedrag
dient Huurder uiterlijk 6 weken voor de dag van vertrek te doen bijschrijven op het rekeningnummer van Verhuurder.
2. In afwijking van het voorgaande onder lid 1 heeft te gelden dat indien de huurperiode is gelegen binnen 6 weken na de reserveringsdatum, Huurder het volledige bedrag binnen 7 dagen na reservering dient
te voldoen aan Verhuurder. Enkel na betaling van dit bedrag wordt de
reservering omgezet in een definitieve boeking.
3. In afwijking van het voorgaande onder lid 2 en 3 heeft te gelden dat
indien de verhuurperiode is gelegen binnen 14 dagen na de datum van
reservering, Huurder het volledige bedrag binnen 3 dagen na reservering dient te voldoen aan Verhuurder. Enkel na betaling van dit bedrag wordt de reservering omgezet in een definitieve boeking.
4. De kosten die direct verband houden met het gebruik van de caravan of
camper, zoals (doch niet beperkt tot) brandstof, olie, reparatie en
vervanging van banden en ruiten, leges, boetes, tolgelden en gerechtskosten zijn niet inbegrepen in de huurprijs en komen gedurende
de huurperiode voor rekening van Huurder. Boetes en gerechtskosten
zullen door Verhuurder in mindering worden gebracht op de door Huurder betaalde waarborgsom.
Artikel 9 – Annulering van de boeking door huurder
1. Verhuurder sluit het herroepingsrecht van Huurder, zoals bedoeld in
de Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk, uit, nu er sprake
is van een overeenkomst met betrekking tot vrijetijdsbesteding zoals
bedoeld in artikel 10 lid 5 van de eerdergenoemde voorwaarden.
2. Indien Huurder de boeking wenst te annuleren, dan dient dit schriftelijk (waaronder begrepen: per e-mail) te geschieden.
3. Bij annulering door Huurder gelden de datum van de poststempel dan
wel de datum van de e-mail.
4. Bij annulering door Huurder is Huurder een vergoeding verschuldigd
aan Verhuurder. Deze vergoeding bedraagt:
- Tot 70 dagen (10 weken) voor aanvang van de huurperiode: 50% van de
hoofdsom;
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- Bij annulering van 70 dagen tot 42 dagen voor aanvang van de huurperiode: 75% van de hoofdsom;
- Bij annulering van 42 dagen tot 28 dagen voor aanvang van de huurperiode: 80% van de hoofdsom;
- Bij annulering van 28 dagen tot 14 dagen voor aanvang van de huurperiode: 90% van de hoofdsom;
- Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang van de huurperiode: 100%
van de hoofdsom.
5. Indien Huurder zonder nadere kennisgeving het Gehuurde niet komt ophalen op het overeengekomen tijdstip, dan zal dit door Verhuurder
worden beschouwd als een annulering.
Artikel 10 – Wijziging van de boeking door Huurder
1. Indien Huurder de boeking wenst te wijzigen, dan dient hij dit binnen
6 weken vóór de overeengekomen ingangsdatum van de huurovereenkomst
schriftelijk kenbaar te maken aan Verhuurder. Slechts na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Verhuurder, kunnen deze wijzigingen worden doorgevoerd. Verhuurder is gerechtigd om een bedrag ad €
25,- aan administratiekosten in rekening te brengen aan Huurder.
2. Verlenging van de verblijfsduur is enkel mogelijk indien het Gehuurde
beschikbaar is.

Artikel 11 – Schade
1. Huurder is tot het bedrag van het eigen risico (zijnde € 500,- bij
huur van een caravan en € 1.000,- bij huur van een camper) aansprakelijk voor de tijdens de huurperiode ontstane schade aan het Gehuurde
en daarmee verband houdende sleep- en bergingskosten. Echter, indien
de schade voortvloeit uit het niet naleven van enige verplichting van
Huurder zoals geformuleerd in Artikel 6 hiervoor, dan is Verhuurder
voor alle schade aan het Gehuurde aansprakelijk, in afwijking van
hetgeen in de vorige zin van dit lid 1 is bepaald.
2. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gehouden voor onvoorziene
defecten die tijdens de huurperiode optreden en de eventuele kosten
die hierdoor kunnen ontstaan. Huurder dient na constatering hiervan
zo spoedig mogelijk (in elk geval binnen 24 uur) contact op te nemen
met Verhuurder. Verhuurder zal in overleg met Huurder het defect proberen op te lossen. Huurder mag geen reparaties aan het Gehuurde laten verrichten zonder voorafgaande toestemming van Verhuurder.
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3. Indien gedurende de huurperiode Huurder pech heeft aan een gehuurde
caravan, dan is er géén vervanging inbegrepen in de huurprijs. Huurder dient zelf zorg te dragen voor het afsluiten van een service voor
hulp bij pech / repatriëringsverzekering, bijvoorbeeld via de ANWB.
4. Schade aan derden / eigendommen van derden die wordt veroorzaakt door
een ontkoppelde caravan, dan wel anderszins niet door de verzekering
wordt gedekt, komt voor rekening van Huurder. Huurder dient desgewenst zelf zorg te dragen voor het afsluiten van een passende verzekering. Huurder vrijwaart Verhuurder voor de schade aan derden / eigendommen van derden die tijdens de huurperiode is ontstaan door en
die niet door de verzekering wordt gedekt.
5. Indien het Gehuurde bij een ongeval betrokken is, dan is Huurder verplicht om zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens
van eventueel betrokken voertuigen (maatschappij en polisnummer), de
namen en adressen van bestuurder, andere betrokkenen en eventuele
ooggetuigen te noteren. Huurder verzoekt voorts de betrokkenen het
Europese schadeformulier mede in te vullen en te ondertekenen. Huurder is verplicht om al deze gegevens onmiddellijk doch uiterlijk bij
einde van de huurperiode aan Verhuurder ter beschikking te stellen.
6. Huurder onthoudt zich van elke handeling die erkenning van eigen aansprakelijkheid ten aanzien van het voorval zou kunnen betekenen.
Artikel 12 – Verzekeringen camper
1. Het in dit artikel bepaalde geldt indien Huurder een camper van Verhuurder heeft gehuurd en is derhalve niet van toepassing op huur van
een caravan.
2. De camper is WA verzekerd tot een bedrag van € 6.100.000,- per gebeurtenis. Tevens is het casco (zijnde kampeerauto zelf) verzekerd
tegen schade. De verzekeringspremie is geheel in de huurprijs inbegrepen.
3. Een internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) is bij de autodocumenten aanwezig en wordt door Verhuurder aan Huurder ter hand gesteld bij ingang van de huurperiode.
4. Tevens zijn de camper en de inzittenden verzekerd bij repatriëring en
hulp bij pech, met recht op vervangend vervoer in die gevallen waarin
de polisvoorwaarden dat toestaan.
5. Bij diefstal, inbeslagname of aanzienlijke beschadiging aan de camper, inventaris en toebehoren, treedt Huurder zo snel mogelijk in
overleg met Spitz Hulpdienst (alarmnummer: + 31 88 52 52 852) én met
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Verhuurder. Huurder is gehouden om de instructies van de alarmcentrale en Verhuurder stipt op te volgen.
6. Verhuurder adviseert Huurder om zelf elders een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten, nu de verzekering van de camper schade aan
of diefstal van eigendommen van Huurder niet zal dekken.
Artikel 13 – Verzekeringen caravan
1. Het in dit artikel bepaalde geldt indien Huurder een caravan van Verhuurder heeft gehuurd en is derhalve niet van toepassing op huur van
een camper.
2. De caravan is via de WA verzekering van de auto van Huurder ook WA
verzekerd (mits de caravan gekoppeld is aan de auto). Eventuele schade die Huurder zelf aan de caravan veroorzaakt, schade die een ontkoppelde caravan aan (eigendommen van) derden veroorzaakt dan wel
schade die door andere omstandigheden wordt veroorzaakt is daarmee
niet gedekt. Huurder dient desgewenst zelf zorg te dragen voor een
passende verzekering voor die situaties.
3. De eigendommen die Huurder zelf meeneemt, zijn niet verzekerd. Verhuurder adviseert Huurder dan ook om zelf een eigen reis- en annuleringsverzekering af te sluiten waardoor eventuele schade aan of diefstal van eigen eigendommen ook gedekt is.
Artikel 14 – Overige
1. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze huurvoorwaarden gelden alleen indien zij uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen en
zijn uitsluitend van toepassing op de betreffende reservering waarin
of in verband waarmee zij worden overeengekomen en zijn dus niet van
toepassing op eventuele toekomstige reserveringen.
2. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze huurvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze
huurvoorwaarden in stand en van toepassing. Verhuurder en Huurder
zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling
in acht wordt genomen.
3. Indien Verhuurder niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van
toepassing zijn, of dat Verhuurder in enigerlei mate het recht zou
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verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen
van deze voorwaarden te verlangen.
4. Verhuurder kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden
indien de Huurder redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of
aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. Verhuurder is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van
door derden aangeleverde informatie.
Artikel 15 – Wijziging voorwaarden
1. Verhuurder behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden eenzijdig
te wijzigen.
2. Van toepassing is steeds de versie van de Voorwaarden zoals die geldt
of heeft gegolden ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.
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