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Deze huurvoorwaarden maken deel uit van onze huurovereenkomst en dienen door de huurder getekend te worden.
Annulatie
1. De huurder dient per aangetekende brief te annuleren. De datum van afgifte van de post geldt als annuleringsdatum.
2. Bij annulering dient de huurder volgende berekening in acht te nemen:
• Tot 10 weken voor aanvang van de huurperiode: 50% van de totale huursom
• Tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode: 75% van de totale huursom
• Tot aanvang van de huurperiode: 90% van de totale huursom
• Vanaf de aanvangsdatum van de huurperiode: 100% van de totale huursom
3. Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper kan nooit tot gevolg hebben dat er een deel van de huurprijs zal
worden terug betaald.
4. De verhuurder adviseert de huurder een annulatieverzekering af te sluiten bij zijn eigen verzekeringmaatschappij.
Verplichtingen verhuurder
De verhuurder is verplicht de camper als volgt ter beschikking te stellen:
1. Tijdig en in een staat die overeenstemt met de wettelijke eisen, tenzij dit onmogelijk blijkt door het niet-tijdig
inleveren van de camper door de vorige huurder of door schade waardoor de camper niet meer aan de wettelijke
eisen voldoet.
2. Het niet kunnen leveren van een vervangende camper kan maximaal leiden tot het terugbetalen van de huursom
inclusief borg, maar men heeft nooit recht op een schadevergoeding van welke aard ook.
3. Bijhorende documenten als kenteken- en verzekeringsbewijs alsook de instructieboekjes.
4. Vooraf krijgt de huurder voldoende instructies voor het gebruik van de camper.
5. Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en
zich weer in het bezit te stellen van zijn camper, indien blijkt dat de huurder zijn verplichtingen niet of niet te volle
nakomt.
• Bij overlijden, onder curatelenstelling, gerechtelijk akkoord of faillissement van de huurder
• Bij vestiging van de huurder buiten de Benelux
• Bij vordering van overheidswege van de gehuurde camper of inbeslagname hiervan
• Bij het verstrekken van incorrecte informatie en of gegevens
• Indien de camper niet meer veilig is om te verhuren
Verplichtingen huurder
De huurder is verplicht:
1. De verschuldigde huur- en waarborgsom, eventuele annuleringskosten te voldoen, ook indien de camper niet of voor
een kortere periode gebruikt wordt.
2. De camper zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming en instructieboekje te gebruiken en geen veranderingen aan
te brengen.
3. De huurder dient rekening te houden met de maximaal toegelaten massa van 3500kg. Bij overtreding kan de
verhuurder niet aansprakelijk worden gesteld door de huurder.
4. De camper niet aan derden uit te lenen, te verhuren, te verpanden of in bruikleen te geven.
5. De huurder verklaart de wetten en verplichtingen van elk te bezoeken land na te komen. Bij overtreding hiervan zijn de
opgelopen kosten ten laste van de huurder. Dit kan in geen geval verhaald worden op JS-Investments.
6. De camper is NIET uitgerust met winterbanden en/of sneeuwkettingen. De huurder draagt zelf de
verantwoordelijkheid voor het niet naleven van deze verplichtingen in het te bezoeken land. Ook hiervoor kan JSInvestments niet aansprakelijk worden gesteld.
Algemene bepalingen
1. Het is verboden in de camper te roken of te frituren, huisdieren zijn niet toegelaten (tenzij schriftelijk overeen
gekomen). Bij overtreding hiervan zal de volledige waarborg worden ingehouden. Bij niet naleving van deze regel, zal
de volledige waarborg worden ingehouden, zonder dat de huurder hierop nog enige aanspraak kan maken.
2. De huurder dient zorg te dragen voor het tijdig inleveren van de camper in dezelfde staat als bij aanvang van de
huurperiode.
3. De huurder dient de instructies van de verhuurder op te volgen.
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De huurder dient zorg te dragen dat hij alleen of een ander genoemde persoon (vooraf gemeld aan JS) de camper
bestuurt. Hij dient reeds 3 jaar in het bezit te zijn van een geldig Belgisch/Nederlands rijbewijs B en is 27 jaar of ouder
bij aanvang van de huurperiode.
Het is verboden in eender welke vorm om reserve brandstof, andere brand- of ontplofbare stoffen te vervoeren of op
te slaan in de camper tenzij in de beschikbare middelen aangereikt door de verhuurder zoals de lpg-flessen.
Het is verboden materialen te vervoeren die door de wet verboden zijn.
De huurder dient van alle mogelijke bestuurders een kopie in te leveren van een geldig rijbewijs en identiteitskaart.
Afwijkingen in de huurovereenkomst en de huurvoorwaarden gelden enkel wanneer deze schriftelijk zijn
overeengekomen tussen verhuurder en huurder.
De huurovereenkomst kan enkel persoonlijk worden afgesloten en niet in naam van derden.
Schade ontstaan als gevolg van onjuiste opgave of voorstelling van zaken door de huurder zullen volledig ten laste
vallen van de huurder.
Het aantal vrije kilometers zal bepaald worden in de huurovereenkomst. Bij overschrijding hiervan zal een extra kost
aangerekend worden van 0.25€/km exclusief btw.
Het is verboden zelfklevers aan te brengen. Indien wij deze moeten verwijderen (of lijmresten) zal er 100€ excl. btw
per sticker worden aangerekend.
Indien de verhuurder niet is staat is om de camper aan huurder ter beschikking te stellen, dan heeft de verhuurder het
recht de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden of ontbonden te verklaren. De huurder
vrijwaart JS-Investments voor alle aanspraken of schadevergoeding. Bij ontbinding van de huurovereenkomst op grond
van dit artikel zal verhuurder de reeds door huurder gedane betalingen ten aanzien van de huurprijs en waarborgsom
restitueren.

Schade
1. Bij elke schade door verlies, diefstal, inbeslagname of beschadiging aan de camper, dient de huurder de verhuurder
onmiddellijk te contacteren op het nummer +32 (0) 495-222676 of +32 (0) 475-639881 tenzij dit door
omstandigheden onmogelijk is. Bij niet verwittigen zal hier een boete van 100€ excl. btw worden gevorderd. De
huurder houdt zich zo mogelijk aan de instructie van de verhuurder.
2. De huurder is aansprakelijk voor de genoemde schade en de daaruit voorvloeiende sleep- en transportkosten, tenzij
deze niet aan de huurder kunnen worden toegeëigend.
3. De verhuurder is nooit aansprakelijk voor persoonlijke of materiële schade van de huurder of zijn gezelschap ontstaan
door het gebruik van de camper, eventuele mechanische storing en/of aanrijdingschade.
4. Interieurschade wordt niet vergoed door de verzekering en is voor rekening van de huurder.
5. Bij inbraak moet de huurder deze schade aantonen adhv een proces verbaal opgemaakt door de plaatselijke
autoriteiten. Zonder voorlegging van dit attest is de huurder aansprakelijk voor de opgelopen schade.
6. Kosten die direct verband houden met het gebruik van de camper zoals o.a. brandstof, olie, boetes, reparatie banden,
gerechtskosten e.d. komen ten laste van de huurder. De huurder ontvangt de camper met een volle brandstof- en lpgtank en dient deze zo ook terug in te leveren aan de verhuurder.
7. Noodzakelijke kosten van normaal onderhoud mogen door de huurder gedaan worden als deze het bedrag van 100€
inclusief btw niet overschrijden. Is dit toch het geval, dan dient de huurder de verhuurder vooraf te contacteren voor
toestemming. Terugbetaling van de opgelopen kosten zal gebeuren op vertoon van een gedetailleerde factuur op
naam van de firma JS-Investments bvba, Vissersdreef 9, 2960 Brecht, btw-nummer: BE0877 659 661. Bij inlevering
dienen deze facturen overhandigd te worden. Gewone kasticketten worden niet aanvaard en zullen bijgevolg niet
terugbetaald worden. Facturen die na inlevering worden binnengebracht komen eveneens niet in aanmerking tot
terugbetaling. De eventueel vervangen onderdelen dienen door de huurder, indien mogelijk, meegebracht te worden
voor de verhuurder.
8. Het eigen risico bedraagt 1500€ per schadegeval aan de buitenzijde van de camper en zal verrekend worden met de
borg van 1000€. Wanneer de borg niet voldoende is, zal de huurder binnen 7 dagen de resterende schade vergoeden.
De huurder is verplicht eigen risico (1000€ + 500€) aan verhuurder te vergoeden per schadegeval. Bij te late inlevering
of schade aan het interieur zal de huurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld en zal hiervoor de volledige kosten
dragen zonder een maximum bedrag van eigen risico.
9. Bij verhuring naar ski- of sneeuwbestemmingen zal de eigen schade en waarbord worden verdubbeld, gezien het
verhoogde risico op schade.
10. De verhuurder heeft tot 14 dagen na verhuurperiode de tijd om alsnog verborgen gebreken te vorderen.
Tekortkoming
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In alle gevallen dat de huurder enige bepaling van de huurovereenkomst, zijn algemene voorwaarden of de wetgeving
niet naleeft, is de huurder aansprakelijk voor de reeds ontstane en nog te ontstane kosten en schade.
De huurder is aansprakelijk voor alle kosten en schade aan de camper, indien deze kosten niet worden gedekt door de
verzekeraar van het gehuurde of de verzekeraar van de huurder en/of derden. De huurder zal, zonder enige reserve de
door verhuurder geleden en te lijden kosten en schade op diens eerste vordering en naar diens opgave, onverwijld
voldoen, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat verhuurder deze kosten en schade heeft gevorderd, bij gebreke waarvan
verhuurder recht heeft op vergoeding door huurder van de wettelijke rente met een minimum van 1% per maand. Ten
laste van de huurder komen tevens de kosten van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke maatregelen, die
verhuurder voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de huurovereenkomst nuttig en/of mogelijk mocht
achten.
Wanneer er inbeslagname gebeurt omdat naar mening van de overheid met de camper illegale middelen worden
vervoerd of dergelijke, al dan niet met kennis van de huurder, dan is de huurder verplicht tot vergoeding van de
volledig geleden materiële schade van de verhuurder. De hierdoor ontstane gerechtskosten komen geheel ten laste
van de huurder.
Overschrijding van de huurperiode is uitdrukkelijk niet toegestaan. Hiervoor zal een boete van 100€/uur exclusief btw
in rekening gebracht worden aan de huurder. Indien de camper door omstandigheden later beschikbaar is, dan kan er
slechts aanspraak gemaakt worden op teruggave van de huursom a rato van het aantal verloren huurdagen.

Betaling
1. De betaling dient te gebeuren op volgend bankrekening op naam van de firma JS-Investments:
Fortis: BE72 0359 0762 6516
BIC: GEBA BE BB
2. 50% van de totale huursom dient betaald te worden bij ondertekening van de huurovereenkomst. Het saldo dient
betaald te worden uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode.
3. De waarborg bedraagt per huurovereenkomst 1000€ en moet eveneens volstort zijn voor aanvang van de huurperiode
of contante betaling bij afhaling van de camper. De terugbetaling hiervan zal geschieden na afgifte en controle van de
camper. Eventueel opgelopen schade zal hier in mindering gebracht worden.
4. Bij laattijdige betaling kan de verhuurder de huurovereenkomst onmiddellijk verbreken zonder dat de huurder
hiervoor enige schadevergoeding kan eisen. De huurder zal dan de annuleringsvergoeding ,conform artikel 2 bij
annulatie, moeten betalen aan de verhuurder binnen de twee weken. Bij iedere boeking gaat de huurder akkoord dat
zijn persoonsgegevens geverifieerd worden.
5. De boeking is pas definitief na ondertekening van het contract en huurvoorwaarden. De vereiste aanbetaling dient
conform het contract binnen de gevraagde periode betaald te worden.
Schoonmaak
1. De camper wordt aan de binnen- en buitenzijde gereinigd geleverd aan de huurder. Bij inlevering door de huurder
dient de binnenzijde eveneens gereinigd te zijn, indien dit niet voldoet aan onze eisen zal hiervoor een boete van 175€
exclusief btw gerekend worden. Het is niet toegestaan om de buitenzijde van de camper schoon te maken. Verdere
bepalingen staan vermeld in de huurovereenkomst.
2. Wanneer blijkt dat de totale waarborg niet voldoende is voor de opgelopen schade, vervanging van de inventaris of
overschreden kilometervergoeding, dan is de huurder verplicht om het resterende saldo onmiddellijk te betalen aan
de verhuurder.

