
Huurcontract Ford Ranger met camperunit 

 voor (ver)huur van kampeerauto zonder standplaats.   
    
  

L ees voor het sluiten van de overeenkomst eerst de voorwaarden op de achterzijde van dit blad!
  

  
Op beide overeenkomsten moet de handtekening van huurder en verhuurder worden geplaatst. Zodra beide handtekeningen geplaatst zijn, is de overeenkomst bindend.   
   

Partijen sluiten hierbij een overeenkomst van huur en verhuur van een 

kampeerauto met daarbij behorende inventaris, aan partijen bekend en 

gespecificeerd op de aanwezige lijst. Deze dient door beide partijen 

gecontroleerd en geparafeerd te worden.  

     Type Ford Ranger  Box 240 / Trail 200  Geschikt voor 2.personen. 

 

 

*De mogelijkheid bestaat voor €125,- om de camper door ons schoon te 

laten maken. Wel dient de camper bezemschoon, toilet geleegd & 

gereinigd, Inventaris schoon worden ingeleverd.   

Kiest u voor zelf schoonmaken dan moet deze schoon worden ingeleverd 

naar onze normen anders brengen wij alsnog de schoonmaakkosten in 

rekening!  

 Reisdoel (landen)   .............................................................................  

In de regio’s/landen   Zie Groenekaart, uitgezonderd IJsland & Rusland  

Tijdens het rijden moet iedereen op een constructief deugdelijke 

stoel en in de veiligheid gordels zitten!  

Bestuurder tijdens huurperiode;  

  

 Bestuurder 1  .............................................................................  

 Rijbewijsnummer  .............................................................................  

Bestuurder 2 ............................................................................. 

Rijbewijsnummer .............................................................................  

Auto met kenteken  ………….…………  wordt op eigen risico 

geparkeerd bij Tischer Nederland in bedrijfshal  tijdens de huurperiode.    

JA / Nee  

  

3. Huurperiode  

 Huurperiode gaat in   …….. - ……..- 201…..  - om 15:00* uur  

Huurperiode eindigt op …….. - ……..- 201…..  - om 10:00* uur  

                                                              *tenzij anders overeengekomen  

Afhaaladres; Aalsvoort Lochem  

4. Huurprijs, waarborg en aanbetaling  
  

 Huurprijs Totaal  €……….………… Incl. 21% Btw & verzekering  

Specificatie zie factuur.  

In huurprijs inbegrepen 250 km per dag,  

Extra kosten voor meer gereden kilometers:  €0,45 incl. Btw per km.  

Termijn Aanbetaling en restantbetaling zie factuur, deze ontvangt u per  E-

mail. Betaling via IDEAL of bankoverschrijving. De Reservering is  definitief als 

de betaling is ontvangen. Is de betalingstermijn overschreden dan kan de 

huurovereenkomst eenzijdig worden beëindigd zonder opgaaf van reden.   

  

Waarborg €1000,- te voldoen vooruit per bank, PIN of contant bij 

afhalen camper, dit kan niet middels creditkaart.  

  Bankrekening verhuurder NL 24 INGB 0689 5102 17  

5. Verzekering  
  

Verhuurder heeft t.b.v. de kampeerauto een WA- en cascoverzekering 

afgesloten incl. brand, diefstal en bergingskosten en uitgebreide pechhulp 

gedurende de huurperiode.  

Het eigen risico* bedraagt €1000,- per gebeurtenis. * dit geldt 

op alle schades ontstaan aan het huurobject tijdens de 

huurperiode, waaronder ook ruitschade.  

De huurder is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een 

annuleringverzekering.  

6. Contactpersoon  

  

Naam   

Zaak   

Noodnummer  06 51354822  

7. Documenten   

  

Huurder verplicht zich een kopie aftegeven van een geldig ID en Rijbewijs.  

8. Nadere afspraken   
  
  

………………………………………………………………………………………...  

………………………………………………………………………………………...  

9. Ondertekening  
Aldus overeengekomen en ondertekend huurder en verhuurder, tevens 

verklaard de huurder akkoord te gaan met de huur voorwaarden van Tischer 

Nederland.  

  Datum  …………………………………………….………….  

  Plaats  …………………………………………….………….  

    

 Voor akkoord huurder            Voor akkoord Verhuurder  

  

 …………………………………………           …………………………………  

Voorwaarden huur kampeerauto  

A. Verplichtingen verhuurder  

Verhuurder is verplicht de kampeerauto als volgt ter beschikking te stellen:  

1. Tijdig en op de plaats zoals afgesproken in deze overeenkomst;  

2. In een staat die overeenstemt met de wettelijke bepalingen;  

3. In een goede staat en compleet met eventuele inventaris en toebehoren;  

1. Partijen  

A.  Verhuurder van de kampeerauto  

  Naam  Tischer Nederland  

  Straat+huisnr.  Bagijnestraat 12 

  Postcode+woonplaats 7241 AC Lochem 

  Telefoon   0651354822  

  E-mail   
  

info@tischer-pickup.nl  

B. Huurder van de kampeerauto  

  

  
Naam + voorletter 
Straat + huisnr.  

…………………………………………….…………. 
………………………………………………………..  

  
  
  
  
  
  

  

  

  

Postcode+woonplaats …………………………………………………….….  

Telefoon   ……………………………………………….……….  

E-mail   …………………………………………………….….  

Nr. identiteitsbewijs  …………………………………………………….….  
Ondertekende A. verhuurder van de kampeerauto, hierna genoemd “verhuurder” en  

B. huurder van de kampeerauto hierna genoemd  “huurder” verklaren deze  

huurovereenkomst te zijn aangegaan volgens de volgende bepalingen en  

voorwaarden.  

2.  Huur en verhuur      



4. Met bijbehorende documenten als kentekenbewijs, verzekeringsbewijs, 

instructieboekjes voor auto, kachel en koelkast en een lijst van dealers;  

5. Met voldoende instructies vooraf over het gebruik van de kampeerauto, 

inventaris en toebehoren;  

6. Bij een zelfgebouwde kampeerauto met de garantie dat:  

I De koelcapaciteit van de motor overeenstemt met de luchtweer- stand van de 

kampeerauto als geheel;  

II De olie in de eventuele automatische versnellingsbak voldoende wordt 

gekoeld;  

III De banden qua maat, type en capaciteit overeenstemmen met de afmetingen 

en gewicht in beladen toestand van de kampeerauto.  

  

B. Verplichtingen huurder  

Huurder is verplicht:  

1. De verschuldigde huur- en borgsom, respectievelijk annuleringskosten te 

voldoen, ook al gebruikt hij de kampeerauto niet of voor een gedeelte van de 

huurperiode;  

2. De kampeerauto zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming en 

instructieboekje te gebruiken;  

3. De kampeerauto niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren en zorg te 

dragen dat alleen de op de voorzijde benoemde bestuurders de kampeerauto 

besturen;  

4. Te beschikken over het juiste rijbewijs om de kampeerauto te besturen;  

5. De instructies van de verhuurder op te volgen;  

6. De kampeerauto tijdig zoals afgesproken in deze overeenkomst en in dezelfde 

staat als bij aanvang van de huurperiode – behoudens normale slijtage – in te 

leveren bij de verhuurder.  

C. Borg  

Bij aanvang van de huurperiode betaalt de huurder een waarborg aan 

verhuurder. Dit bedrag zal door verhuurder, zonder inhouding van 

administratiekosten of dergelijke, worden terugbetaald aan huurder onder 

aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder nog verschuldigd zal zijn.  

D. Annulering huurder  

1. Huurder dient schriftelijk, bij voorkeur aangetekend, te annuleren.  

2. Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:  

• 65% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden maar niet langer 

dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;  

• 80% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 maand maar niet langer dan 2 

maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;  

• 90% van de huurprijs bij annulering vanaf 1 dag maar niet langer dan 1 maand 

voor aanvangsdatum van de huurperiode;  

• 100% van de huurprijs bij annulering op de aanvangsdatum van de 

huurperiode.  

3.  Verhuurder mag een vast bedrag van €50,- alsmede redelijke kosten in 

verband met de annulering in rekening brengen aan de huurder.  

E. Niet nakoming  

1. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht 

om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming 

van een bijzondere aard of geringe omvang is. Bij ontbinding bestaat tevens 

aanspraak op een vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming 

aan de ander kan worden toegerekend. Zie aanvullende voorwaarden 

calamiteiten / Overmacht.  

2. Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van 

verhuurder, restitueert hij de eventueel betaalde huur- en borgsom in 

verhouding met de ontbinding.  

3. Wordt de kampeerauto niet of niet tijdig afgeleverd, dan heeft huurder recht op 

25% van de huursom, behoudens het volle recht op volledige 

schadevergoeding, zoals genoemd in lid 1..  

4. Brengt huurder de kampeerauto later terug dan overeengekomen, dan heeft 

verhuurder recht op evenredige vermeerdering van de huursom en vergoeding 

van de daardoor ontstane schade gedurende de huurperiode. Het dubbele 

dagtarief wordt in rekening gebracht evenals de voortvloeiende kosten voor de 

volgende huurder.  

  

F.  Kosten tijdens verhuur  

1. De kosten die direct verband houden met het gebruik van de kampeerauto 

onder meer benzine, olie, reparatie banden, leges, boetes en gerechtskosten 

komen gedurende de huurperiode voor rekening van de huurder.  

2. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud, reparatie, sleephulp en 

berging wegens mechanische defecten komen voor rekening van de 

verhuurder. In dergelijke situaties moet huurder direct contact opnemen met de 

verhuurder. Terugbetaling van gemaakte kosten geschiedt op vertoon van 

gespecificeerde nota’s. Vervangen onderdelen neemt de huurder indien 

mogelijk voor de verhuurder mee terug.  

G. Schade  

1. Bij diefstal, inbeslagname of aanzienlijke beschadiging aan de kampeerauto, 

inventaris en toebehoren, treedt huurder in overleg met verhuurder. Huurder 

houdt zich aan de instructies van de verhuurder.  

2. Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade en 

daarmee verband houdende sleep- en bergingskosten, tenzij de schade wordt 

gedekt door een WA of Cascoverzekering welke ingevolge deze overeenkomst 

verzekerd had behoren te zijn. Dit bedrag is maximaal het eigen risico.  

3. Indien de verhuurder eigen risico in rekening wordt gebracht, zal deze verhaald 

worden op de huurder.  

H.Toepasselijk recht en geschillenbeslechting  

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de 

Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Indien terzake 

een geschilleninstantie bevoegd is, kan het geschil ook aan die instantie worden 

voorgelegd.  

I. Aanvullende Voorwaarden verhuurder Tischer Nederland  

Algemeen  

Wij van Tischer Nederland willen graag duidelijk en transparant zijn naar onze huurders. 

Daarom maken wij gebruik van het ANWB-model huurcontract met de daarbij behorende 

voorwaarden. Deze worden aangevuld met onze eigen aanvullendevoorwaarden.  

Betalen en waarborg  

Bij definitieve reservering dient 25-50% van de huursom vooruit te worden betaald, Het 

restant van de huursom (50%) dient u vier weken van te voren te voldoen. Er wordt een 

waarborgsom verlangd van EUR 1000,- De waarborgsom kunt u voor vertrek overmaken, 

pinnen of contant betalen. Wij accepteren geen creditcards.  

Pechhulp Europa Service  

1. De kampeerauto's zijn voorzien van een uitgebreide PECHHULP.  

2. In geval van pech aan het voertuig kan men dan altijd een beroep doen op deze 

Pechhulp via de alarmcentrale in Nederland (of via het steunpunt in het land waar u 

zich op dat moment bevindt). Contact met de verhuurder is in dit geval ook handig.  

Schoonmaken  

Aan het einde van de huurperiode dient de kampeerauto van binnen volledig schoon te 

zijn gemaakt, vuilwater- en schoonwatertank en cassettetoilet dienen leeg te zijn. Aan de 

buitenzijde moet het cabine gedeelte worden schoongemaakt, de opbouw wordt door 

Tischer Nederland gereinigd, de camper mag in geen enkel geval door een automatische 

wasstraat, wilt u toch de opbouw schoonmaken dan dient dit te gebeuren met een spons 

of een zachte borstel.  

Als huurder volgens de norm van verhuurder schoonmaakt dan zal het schoonmaakdeel 

van de waarborgsom niet worden ingehouden. - Schoonmaakkosten binnenzijde EUR 

50,-  het toilet reinigen kost EUR 75,-.  

Het is verboden om huisdieren te houden in de camper. Roken is niet toegestaan in de 

camper. Mochten wij constateren dat er gerookt is of huisdieren zijn gehouden in de 

kampeerauto dan brengen wij u €2500,- in rekening + de kosten van reiniging. Omdat de 

opbouw aan de buitenzijde niet hoeft schoon te worden gemaakt wordt deze bij de 

inname globaal gecontroleerd op zichtbare schade, komen na het schoonmaken niet 

gemelde schades te voorschijn worden deze alsnog verhaald op de huurder.  

Eindafrekening  

Zo spoedig mogelijk doch binnen 30 dagen na terugkomst wordt de waarborgsom 

teruggestort eventueel onder inhouding van door de huurder verschuldigde extra kosten. 

Bij schade of andere calamiteiten wordt de waarborg na volledige afhandeling 

teruggestort aan het einde huurseizoen.  Wanneer noodzakelijk wordt een eindafrekening 

opgemaakt ter specificatie.  

Verzekering  

Onze campers zijn Wa en Casco verzekerd. Met een eigen risico van €1000,- per 

gebeurtenis. Ten zij anders overeengekomen op het verhuurcontract. Huurder dient zelf 

zorg te dragen voor een annuleringsverzekering. De waarborgsom is op geen enkele 

wijze bij ons af te kopen of te verzekeren.  

Calamiteiten / Overmacht  

Bij calamiteiten aan de gehuurde camper bij aanvang huurperiode wordt huurder 

standaard geen vervangende kampeerauto aangeboden, wel restitutie van de volledige 

huursom. Mocht door toedoen van de voorgaande huurder de kampeerauto door 

calamiteiten niet op de door u afgesproken tijd terug zijn dan behoudt Tischer Nederland 

zich het recht de overeenkomst kosteloos en eenzijdig te annuleren. Tischer Nederland 

probeert binnen haar mogelijkheden een vervangende kampeerauto te regelen. Als de 

vakantie door de tekortkoming geheel of gedeeltelijk is bedorven kan de huurder hier 

geen schadevergoeding voor eisen.  

Bij onverhoopte pech of storing die kosten met zich mee brengen boven € 100,00 moet u 

altijd eerst met ons contact opnemen voordat u actie onderneemt. De kosten die direct 

verband houden met het gebruik van de camper – onder meer brandstof, olie, reparatie 

banden, leges, boetes en gerechtskosten komen voor rekening van de huurder.  

  

Huurder is verplicht de camper bij uitgifte te controleren op schades en gebreken. De 

gebreken worden door de huurder en verhuurder vastgelegd op een uitgifte formulier. 

De huurder is op dat moment verantwoordelijk voor alle niet gemelde schades aan de 

camper.   

Mocht u wat gemist hebben dan dient u dit binnen 1 uur te melden,  middels bewijs met 

beeldmateriaal. Heeft er geen melding plaatsgevonden dan worden na terugkomst 

eventuele gebreken aan u toegewezen.  

  

Startpakket  

Gasfles, Toiletvloeistof en Papier, Pechhulp, instructie, schoonmaken buitenzijde, inname 

enz.  

Bestuurder  

De bestuurder moet minimaal 23 jaar zijn en 3 jaar een rijbewijs B bezitten.  

Inventaris  

Onze kampeerauto's worden verhuurd inclusief compleet inventaris (tenzij anders 

overeengekomen), de huurder is verantwoordelijk voor het melden van defecten of 

manco's aan inventaris. Niet gemelde defecten of manco's worden in rekening gebracht 

op de huurder.  

  

  

Gewijzigd 13-11-2017  


