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Huurcontract motorhome Renault Master type : Ahorn canadaTQ plus  

1. Partijen 

A. Naam huurder motorhome :……………………………………………..       nr id kaart :   ……………………………………………. 
Adres :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tel/ gsm : ……………………………………  nr bankrekening (terugstorting waarborg) : ……………………………………………  
 

B. verhuurder van motorhome : C.V.O.H.A. Molenbos, Carembergstraat 120, 7850 Lettelingen.  

Telefoon 00322395 98 98 ; Mobiel 0032 475 470 705 ;  vertegenwoordigt door Luc Janssens 

E-mail info@bestdriveschool.be                         Bankrekeningnummer : BE91 7512 1004 7476  

 
Ondergetekenden: A. huurder van de motorhome , hierna genoemd ‘de huurder’ en B. verhuurder van de motorhome 
hierna genoemd ‘de verhuurder’ verklaren deze huurovereenkomst te zijn aangegaan volgens de volgende bepalingen 
en voorwaarden. 
 
2. Huur en verhuur 

Partijen sluiten hierbij een overeenkomst van huur en verhuur van een motorhome met daarbij behorende inventaris, 

aan partijen bekend. 

Merk/type motorhome Renault Ahorn Canada TQplus , Bouwjaar 2020, Chassisnr : VF1VA000X64392665 

Kenteken 1 SEY 992  Soort brandstof  : diesel    gehomologeerde zitpl. : 4+1 

Kilometerstand vertrek : …………………………… km           Terugkeer : ………………………………………..km 

 

3. Huurperiode : voor een totaal van ……. dagen aan  …...... €/dag.  

Huurperiode gaat in op :    ……/……/…....  om  ..…. u …..           en eindigt op   …./……/……...  om   .…. u ….. .  

Indien tijdig gereed en mogelijk kan, in overleg, de motorhome worden gehaald op ander afgesproken uur. 

 

4. Huurprijs, waarborgsom en betaling 

Huurprijs bedraagt totaal : €    ………….  ,-   

In huurprijs inbegrepen zijn   . . . . . . . .  km’s. Voor elke extra kilometer wordt € 0,35 in rekening gebracht. 

Vooruitbetaling: (30% van totale huursom)  €   ……….. - €     ten laatste op … /… /……      

restantbetaling €  ……………… ,- €.                                 

Vooruitbetaling dient op de afgesproken datum te zijn overgemaakt op rekeningnummer: BE91 7512 1004 7476  

Restantbetaling vooraf gestort op bovengenoemde rekening minstens 14 dagen voor aanvang huurperiode. 

Bij of voor aanvang van de huurperiode betaalt de huurder een waarborgsom van € 1.500,- aan de verhuurder. Dit 

bedrag zal door de verhuurder na afloop van de huurperiode als volgt worden teruggestort : 1.000€ onmiddellijk 

INDIEN  geen zichtbare schade of andere gebreken/tekortkomingen zijn gebleken. De overige 500€ wordt  binnen 20 

dagen teruggestort aan de huurder onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder nog verschuldigd zal zijn. Deze 

periode van 20 dagen kan worden verlengd indien een eventueel schadegeval of dergelijke ( bv. Boete) nog niet is 

afgehandeld.   

5. Aanwezige schade bij aanvang huurperiode (te controleren door huurder samen met verhuurder bij ophalen) 

Aan motorhome : zie schaderapport in bijlage 

Aan inboedel/toebehoren: zie inventarislijst. 

 

6. Gemachtigde bestuurder(s) : 

De bestuurder(s) is/zijn minimaal 23 jaar en minimaal 3 jaar in het bezit van een geldig Europees B-Rijbewijs en niet 

vervallen verklaart de laatste 5 jaren. 

Bestuurder 1  
Naam :  
Kopie rijbewijs : 

Bestuurder 2 
Naam : 
Kopie rijbewijs :  

Bestuurder 3 
Naam :  
Kopie rijbewijs : 
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7. Verzekering en eigen risico 

De verhuurder heeft t.b.v. huurder een omniumverzekering voor de motorhome afgesloten. Het eigen risico voor de 

huurder bedraagt per schadegeval : € 1.500,- (zie ook artikel 13). Er is ook een reisbijstand , motorhome en inzittenden 

, afgesloten via VAB ( zie  voorwaarden in bijlage). 

Vervoer naar wintersportgebieden ( tussen 15 december en 1 maart) of naar landen die door de verzekeraar 
aangewezen zijn als risicovolle landen (zie hiervoor de achterzijde van de groene kaart) is niet toegestaan aangezien 
dit buiten de dekking van de verzekering valt.  
 
8. annulering huurder 

a. De huurder dient per aangetekende brief te annuleren. 
 

 b. Bij annulering is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd: 30 % van de huurprijs bij annulering 
langer dan 2 maanden voor aanvang van de huurperiode; - 90% van de huurprijs bij annulering vanaf 1 dag maar niet 
langer dan 2 maanden voor aanvang van de huurperiode; - 100% van de huurprijs bij annulering op de aanvangsdatum 
van de huurperiode.  
 

c. De verhuurder poogt naar redelijkheid alsnog de motorhome voor dezelfde periode of een deel ervan te verhuren. 
Als dat lukt, worden de annuleringskosten naar evenredigheid verminderd. De verhuurder mag een vast bedrag van € 
50,- en de noodzakelijke kosten in verband met de annulering hierop inhouden. 
 

9. Verplichtingen verhuurder. De verhuurder is verplicht de motorhome als volgt ter beschikking te stellen:  

a. In een staat die overeenstemt met de wettelijke bepalingen.  

b. Met een volle tank diesel en het oliepeil, de  overige vloeistoffen en de bandenspanning op het juiste niveau.   

c. In goede staat en compleet met inventaris en toebehoren.  

d. Met  bijbehorende documenten als kentekenbewijs, verzekeringsbewijs en instructieboekjes.  

e. Met voldoende instructie vooraf voor het gebruik van de motorhome, inventaris en toebehoren.  

 

10. Verplichtingen huurder. De huurder is verplicht:  

a. Voor aanvang van de huurperiode een kopie van identiteitskaart /paspoort op te sturen, alsmede kopieën van het 

origineel geldig Europees rijbewijs van iedere overige -in de huurovereenkomst vermelde- bestuurder.  

b. Zich bij het ophalen van de motorhome te legitimeren met zowel een geldige ID-kaart als een geldig Europees 

rijbewijs B.  

c. Van iedere overige -in de huurovereenkomst vermelde- bestuurder het origineel geldig Europees rijbewijs B te 

tonen.  

d. De verschuldigde huur- en waarborgsom van tevoren te voldoen, ook al gebruikt hij de motorhome niet of voor een 

kortere periode.  

e. De motorhome zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming en instructieboekje te gebruiken, 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 etc.).  

f. Na elke 1000 kilometer te contoleren of het oliepeil, de overige vloeistoffen en de bandenspanning op het juiste 

niveau zijn en zo nodig te (laten) brengen.  

g. De instructies van de verhuurder op te volgen.  

h. Zorg te dragen dat alleen hijzelf of de in deze huurovereenkomst genoemde gemachtigde bestuurder de motorhome 

bestuurt.  

i. De motorhome tijdig en in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode in te leveren bij de verhuurder.  

j. De motorhome geheel schoon in te leveren (binnen, zonder schuurmiddelen te gebruiken; buitenkant moet zindelijk 

zijn) met lege vuilwater tank en volle proper watertank, wc – cassette geledigd . Kosten van min 150€ worden 

aangerekend indien niet voldaan. 

k. De motorhome in te leveren met het oliepeil, de overige vloeistoffen en de bandenspanning op het juiste niveau. 
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l. Ervoor zorg te dragen dat de motorhome (zo spoedig als mogelijk) terug naar België wordt gebracht indien het door 

pech, schade of anderszins niet mogelijk is met de motorhome de reis te vervolgen.  

 

11. tekortkomingen 

a. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht het contract geheel of gedeeltelijk 

te ontbinden. Dat is alleen anders als de tekortkoming van zo’n bijzondere aard of geringe omvang is dat ontbinding 

niet gerechtvaardigd is; 

b. Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van de verhuurder restitueert hij de 

eventueel betaalde huur- en waarborgsom geheel resp. gedeeltelijk zonder verdere schadevergoeding van welke aard 

dan ook..  

c. Bij overschrijding van de huurperiode door de huurder wordt  €50/ overschreden uur of € 350,- per dag of gedeelte 

van een dag in rekening gebracht.  

d. Indien de motorhome niet volledig volgetankt  of niet met het juiste oliepeil wordt ingeleverd, wordt € 150 

ingehouden op de borg plus de aanvullende brandstof- of oliekosten. Eventueel meegeleverde extra olie of diesel die 

door de huurder wordt gebruikt  wordt in rekening gebracht.  

e. Indien de motorhome niet  geheel de schoon binnenin (buitenkant zindelijk) wordt ingeleverd (dit ter beoordeling 

van de verhuurder), wordt minimaal € 150 ingehouden op de borg.  

f. Schade aan, op of in de motorhome en/of vermissing van (onder)delen van de motorhome of bijbehorende 
inventaris wordt op de borg ingehouden. 
g.  Frituren, huisdieren en roken in de camper zijn niet toegestaan. Wordt hiervan afgeweken dan zullen er extra 

kosten in rekening worden gebracht van minstens 250,00 EUR. 

h. het plaatsen van stickers is niet toegelaten , evenals het weghalen van stickers geplaatst door de verhuurder. 

 
12. kosten tijdens verhuur 

a. De kosten die direct verband houden met het gebruik van de motorhome - onder meer brandstof, olie, overige 

vloeistoffen, reparatie banden en ruiten, leges, boetes en gerechtskosten etc.- komen voor rekening van de huurder. 

b. De noodzakelijke kosten voor normaal onderhoud en van reparatie komen voor rekening van de verhuurder. Als 

deze kosten het bedrag van € 125,- overschrijden, dient vooraf contact opgenomen te worden en toestemming van 

de verhuurder gevraagd te worden, tenzij dit door omstandigheden onmogelijk is. Terugbetaling van de gemaakte 

kosten geschiedt op vertoon van gespecificeerde nota’s. Vervangen onderdelen neemt de huurder voor de verhuurder 

mee terug. 

13. schade 

a. Tenzij in de huurovereenkomst anders is aangegeven ( zie schadeformulier) , wordt huurder geacht het voertuig 

zonder zichtbare gebreken of beschadigingen te hebben ontvangen.  

b. Bij elke schade (w.o. door verlies, diefstal en inbeslagneming), alsmede schade veroorzaakt door de motorhome 

treedt de huurder direct in overleg met de verhuurder, tenzij dit door omstandigheden onmogelijk is. De huurder 

houdt zich aan de instructies van de verhuurder.  

c. Indien een tweede partij betrokken is bij de toebrenging van schade aan de motorhome of het voertuig van de 

tweede partij wordt door de huurder de politie ingeschakeld ten einde een politierapport te laten opstellen. Het 

Europees schadeformulier wordt ingevuld.  

d. Huurder is aansprakelijk voor alle schade (incl. de daarmee verband houdende sleep- en transportkosten etc.) die 

is ontstaan tijdens de huurperiode, met inachtneming van de navolgende bepalingen in dit artikel tenzij de schade 

verhaald kan worden op een derde.  

e. De aansprakelijkheid van huurder voor schade bedraagt per schadegeval maximaal de hoogte van het eigen risico, 

tenzij: - de schade is ontstaan ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikelen 10 en 14; - de schade is 

ontstaan door opzet of grove schuld van huurder; - het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het 

voertuig toegebracht aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het voertuig is afgesloten 

geen dekking biedt door overtreding van een bepaling uit de polisvoorwaarden (bijv. rijden onder invloed of laten 

besturen van niet bevoegde personen). - de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en alle bij het voertuig 
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behorende autosleutels of de bediening van de alarminstallatie of de bij het voertuig behorende bescheiden, zoals het 

kentekenbewijs, niet bij verhuurder zijn ingeleverd. 

f. Indien krachtens een door verhuurder al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico 

van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of 

aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder voor de schade onverlet.  

g. In afwijking van het overeengekomen eigen risico, geldt een hoog eigen risico van maximaal € 1.250 euro voor de 

huurder voor schade die is ontstaan ten gevolge van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig 

dat zich op een afstand van  meer dan twee meter boven de grond bevindt, dan wel is toegebracht met enig deel van 

de lading dat zich boven die hoogte bevindt.  

h. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of letsel welke opgelopen door gebruik van de 

motorhome.  

i. In het geval de motorhome niet beschikbaar is -door schade of iets dergelijks- en dit voorzien is voorafgaand aan de 
huurperiode waardoor huurder de motorhome niet kan ophalen bij verhuurder vindt volledige restitutie van 
aanbetaling en –indien reeds betaald- het huurbedrag plaats. Indien gewenst en mogelijk is het verschuiven van de 
huurperiode een optie. Gebruiker heeft geen recht op welke vorm van schadevergoeding dan ook.  
j. Als de motorhome binnen de huurperiode, het moment van ophalen tot het moment van afleveren, schade of een 

defect heeft waardoor de motorhome korte of lange tijd niet bruikbaar is, heeft de huurder als deze schuldig is aan de 

schade of het defect geen recht op restitutie van het huurbedrag voor de periode dat de motorhome niet gebruikt kan 

worden. De huurder heeft ook geen recht op restitutie voor de periode waarin hij beschikt over een eventuele 

vervangende motorhome.  

k. Eventuele schade die na terugkomst van de huurder door de verhuurder hersteld moet worden voordat een 
eventuele volgende huurder met de motorhome kan vertrekken dient de huurder tijdig (dus voor terugkomst) te 
melden aan de verhuurder zodat de verhuurder in staat is voorbereidingen te treffen en indien nodig afspraken voor 
reparatie te maken. 
 
14. Overige verklaringen huurder 
Huurder verklaart: - De motorhome niet over te beladen. - De motorhome te gebruiken voor doeleinden waarvoor 
deze bestemd is. - Maximaal 5 personen (inclusief bestuurder) in de motorhome, in de gordels, te vervoeren. - 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/fondue in de motorhome 
te gebruiken. - Geen stickers te plakken in of op de motorhome. - Met de motorhome niet op ruig terrein of buiten de 
gebaande paden te komen. - Zich aan de geldende verkeersregels en maximum snelheden te houden. - De juiste 
brandstof en olie en overige vloeistoffen te gebruiken. - De motorhome niet aan anderen in gebruik te geven of te 
verhuren. - Met de motorhome niet naar een wintersportgebied af te reizen tijdens de contractueel aangehaalde 
periode. 
 
15. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Uitsluitend de rechter uit het arrondissement van de 
verhuurder dan wel een door beide partijen aangewezen in België gevestigde geschilleninstantie is bevoegd om kennis 
te nemen van geschillen. 
 
16.Ondertekening 
Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend:  
handtekening verhuurder                                                                                   handtekening huurder 

 

 

 

Datum                                                 te  Lettelingen 

Na ondertekening behoudt ieder partij één exemplaar. 
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