Camperverhuur Driel
Molenstraat 9A
6665BA Driel
(+31)06 54 78 79 13

Info@cvdcamperverhuur.com
www.cvdcamperverhuur.com

Huurcontract Elnagh Baron 37
A. Verhuurder

:

B. Huurder :

naam

Camperverhuur Driel

Naam

Adres

Molenstraat 9A

adres

postcode/woonpl. 6665 BA Driel

postcode/woonpl.

Telefoon

telefoon

06-54787913

Ondergetekenden verklaren deze huurovereenkomst te zijn aangegaan onder de volgende bepalingen en
voorwaarden aangevuld met de Algemene Voorwaarden welke bij het huurcontract zitten.
1.

Gegevens van de camper

Merk auto:
Kenteken:
Identificatienummer:

Opbouw:
type:

Soort brandstof:

diesel

De Camper mag worden gebruikt door maximaal 6 personen,tenzij anders overeengekomen.
In de regio’s/landen : Europa
2.

Bestuurders

Naam

Geboortedatum

Woonplaats

Rijbewijsnummer

1
2
3
4

3.

Huurperiode

De huurperiode gaat in op XX – XX – 201X om 09.00 uur Zaterdags
En eindigt op

4.

XX -XX – 201X om 18.00 uur vrijdags

Huurprijs

Totale huurprijs €

XXXXX.XX , inclusief verzekeringen en,administratiekosten,volle gastank, vloeistof chemisch

toilet (50,00 euro)
Bedrag in letters, zegge :

Tweeduizend achthonderd en vijfentwintig euro

In de huurprijs inbegrepen

beperkt tot (XXXXXXX) kilometers
Hierboven worden extra kilometers in rekening gebracht,
te verrekenen bij inlevering.
Prijs per km voor extra kilometers € 0,25 per kilometer.

De huurprijs dient te worden voldaan in twee termijnen: per omgaande 50% van de totale huursom en uiterlijk 4
weken voor vertrek nog eens 50% van de totale huursom,tenzij vertrek binnen 4 weken is dan gehele huursom
direct te voldoen
De bedragen dienen te worden overgeboekt op bankrekening 13.39.XX.XXX

5.

Waarborgsom

Voordat de camper word opgehaald zorgt de huurder ervoor dat de waarborgsom te weten €1000,00 euro is
bijgeschreven op bovengenoemd bankrekening nummer,(13.39.XX.XXX)
zegge duizend euro. Indien bij inspectie niets is gebleken van enige schade, vermissing van of vernieling van de
camper en/of inventaris wordt binnen 14 dagen na het einde van het huurcontract de waarborgsom terug gestort
op de rekening van de huurder.
6.

Verzekering

Verhuurder heeft een WA en cascoverzekering voor de camper afgesloten incl. brand en diefstal . met een eigen
risico van € 1000.00 euro per gebeurtenis.

7.

Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
8.

Nadere afspraken

Aanvullend op hetgeen hiervoor is vermeld en de voorwaarden:
Huurcontract is pas geldig wanneer huurder kennis heeft vernomen van de inhoud van de Algemene Voorwaarden
en deze ondertekend heeft.
Ondertekend in tweevoud (Na ondertekening behoudt iedere partij 1 exemplaar)
Datum
Plaats
Handtekening huurder

________________________

Handtekening verhuurder

