
 
 Algemene voorwaarden LMC Explorer Comfort 735 G Movealltheway 

 

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 

4. Met bijbehorende documenten als kentekenbewijs, verzekeringsbewijs, instructieboekjes voor auto, kachel en koelkast 
5. Met voldoende instructies vooraf over het gebruik van de kampeer-auto, inventaris en toebehoren 

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 borgsom  van ……………..€  aan verhuurder 7 dagen voor vertrek en dit cash of op 

onze rekening.  De hoger aangeduide waarborgsom dient als zekerheid tegen eventuele schade berokkent door de huurder of diens 
tekortkomingen in huurverplichtingen of dergelijke. Hij is terug te betalen binnen de maand na het verstrijken van de huur en nadat is 

vastgesteld dat de motorhome in onberispelijke staat is ingeleverd. 

Van deze waarborgsom wordt in mindering gebracht: 

 80 euro excl BTW voor reinigen binnenkant indien deze niet netjes wordt teruggebracht zoals bij ophaling 

 80 euro excl BTW voor reinigen buitenkant indien deze niet netjes wordt teruggebracht zoals bij ophaling 

 De vergoeding voor de gereden km boven de vrijstelling aan 0,25 ct per km 

 Kosten aanvulling Dieseltank 

 Eventuele schadereparaties, ontbrekende stukken vervangen gebeuren op kosten van de huurder 

 Verkeersovertredingen en gerechtskosten op naam van de huurder  

 Bij het niet nakomen van de planning en dit voor het terugbrengen van de mobilhome zal een boete worden aangerekend van € 50 
/u.  

 In geval van ongeval vervalt de volledige waarborgsom als vrijstelling van de verzekering , enkel in recht en na betaling van de 

volledige schadevergoeding bij ongeval kan de waarborg worden terugbetaald aan de huurder. Bij ongeval met een gedeeltelijke 

aansprakelijkheid is de waarborgsom eveneens volledig verschuldigd. Bij meerdere ongevallen/of schadeposten is de huurder 

verplicht telkenmale de vrijstelling  per ongeval aan de verhuurder te betalen. 

 De waarborgsom vervalt eveneens indien een defect aan het  mechanische gedeelte optreedt als gevolg van nalatigheid van de 

huurder. O.a. regelmatig nazien van oliepeil en motorvloeistoffen of gebruik van minderwaardige brandstof. De waarborgsom is 
geen limiet op de vergoeding bij afrekening. 

 Rookvrij maken € 150,00 

 Reiniging huisdieren € 250,00  
 

C. Aanvaarding 

De verhuurde motorhome zal zich in een voortreffelijke staat bevinden bij inbezitneming bij de aanvang van de huur. Een controlelijst wordt 

opgemaakt en door beide partijen ondertekend voor en na vertrek. De dieseltank is gevuld, evenals de watertank. De afvaltanks zijn geledigd. 

Toiletvloeistof en elektriciteitskabel zijn aanwezig. De motorhome bevat geen keukengerief noch bedlinnen. 

D. Verzekering 

De motorhome is door de verhuurder omnium verzekerd met een vrijstelling ten bedrage van de waarborg. Dit bedrag geldt per afzonderlijk 

schadegeval. Bovendien is het voertuig verzekerd voor pechverhelping in binnen-en buitenland. Met uitzondering voor volgende landen: 
Algerije, Tunisia, Marokko, Egypte, Rusland en de Oostbloklanden. Bij reparaties aan de huurcamper dient u ten alle tijden eerst overleg te 

voeren met Movealltheway, evt. per telefoon of e-mail. Reparaties waar geen nota en oude onderdelen van kunnen worden overlegd worden 

niet vergoed. De huurder dient direct aan ons door te geven indien er zich iets voor doet tijdens de huurperiode wat gevolgen kan hebben 

voor de volgende huurperiode. Tel: (0032) 479/37 77 47 of (0032) (0)59/19 09 09 

E. Verhuurtermijn 

Hoogseizoen wordt enkel per week verhuurd.  
Onze huurprijzen gelden per week en zijn inclusief  btw.  

Een huurweek loopt van zaterdagmiddag (14.00 uur) tot zaterdagochtend (10.00 uur).  

 
Hoogseizoen en tussenseizoen start op zaterdagnamiddag 14u  en eindigt op zaterdagvoormiddag 10.00u 

In het laagseizoen zijn er eventueel andere mogelijkheden. 

Kort weekend start op vrijdagnamiddag 14u en eindigt op maandagvoormiddag om 10.00u. (enkel last minute in laagseizoen en niet tijdens 
schoolvakanties) 

Lang weekend is het kort weekend + één dag vroeger vertrekken of één dag later terugkomen. (enkel last minute in laagseizoen en niet 

tijdens schoolvakanties) 
Midweek start op maandagnamiddag 14u en eindigt op vrijdagvoormiddag om 10.00u. (enkel in laagseizoen en niet tijdens schoolvakanties) 

 

Hoogseizoen zijn de maanden juli en augustus 
Tussenseizoen de maanden juni en september, oktober, krokus- , paas- , herfst- en kerstverlof. 

Laagseizoen de rest van het jaar.  

 



 
F. Afstand van verhaal 

De huurder ziet af van alle verhaal tegen de verhuurder in geval de motorhome niet beschikbaar is op de voorziene dag en uur door pech, 
ongeval, repatriëring of laattijdig inbrengen door vorige huurder van de motorhome. In voorkomend geval vervalt de huurverbintenis en 

worden de huursom en waarborgsom integraal terugbetaald. De huurder kan geenszins aanspraak maken op een vergoeding door het 

optreden van een defect aan de motorhome tijdens de huur. 
 

G. Reserverings- en betalingsvoorwaarden  
Bij reservering is van alle bestuurders een kopie van de legitimatie verplicht (geldig paspoort en rijbewijs).  
 

Nadat wij het reserveringsformulier van u ontvangen hebben krijgt u van ons een bevestiging. U dient binnen 7 dagen na onze bevestiging 

50% van de huursom aan ons te voldoen, hetzij contant of per bank. Indien dit niet is betaald vervalt de boeking en dient er een nieuwe 
aanvraag ingediend te worden. 

De boeking is dan voor beide partijen bindend. Het resterende bedrag dient 6 weken voor aanvang huurperiode op de rekening van 

verhuurder te zijn voldaan. Bij boekingen korter dan 6 weken voor de aanvang van de verhuurperiode dient u de volledige huurprijs direct te 
voldoen.  

 

H. Plichten en verantwoordelijkheden van de huurder 

 De motorhome gebruiken en behandelen als een goede huisvader en op een voorbeeldige wijze verzorgen en onderhouden 

 De motorhome niet onderverhuren aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder 

 Regelmatig het oliepeil en het niveau van de motor vloeistoffen nazien en de eventuele tekorten aanvullen 

 Voor elk vertrek nakijken of de steunen, zonneluifel, vensters en koepels volledig ingeklapt en beveiligd zijn 

 Afvaltanks tijdig legen 

 Het voertuig uitsluitend wassen met neutrale zeep en water, geen hogedrukreiniger of carwash 

 Ervoor zorgen dat de afvoeren niet verstopt geraken door vast afval 

 Geen bijtende producten gebruiken die wastafels en leidingen kunnen beschadigen 

 Waterleidingen en dito apparaten beschermen tegen vorst 

 De schoorsteen van de verwarming vrijhouden (vooral bij gebruik in de winter oppassen voor sneeuwbedekking) 

 Huisdieren zijn niet toegestaan, dit i.v.m. eventuele allergie bij andere huurders.  

 Roken is ten strengste verboden in de motorhome, evenals frituren en wokken. 

 Bestuurders zijn min. 25 jaar en min. 3 jaar in het bezit van een rijbewijs.  

 De verkeersregels stipt volgen en het rijgedrag en snelheid aanpassen om ongevallen en beschadigingen te voorkomen 

 De belading aanpassen en de maximum toegelaten massa van het voertuig niet overschrijden 

 Niet meer personen vervoeren dan de wettelijk voorzien op de documenten van heet voertuig 

 Bij het optreden van schade aangericht door derden tijdens de huurperiode is de huurder verplicht de nodige stappen te nemen 
teneinde vergoeding voor de geleden schade te bekomen. De huurder is verantwoordelijk voor de volledige schade zolang de 

verhuurder niet vergoed is voor de aangerichte schade. Het is de taak van de huurder om alle bewijzen nopens een annsprakelijke 
tegenpartij te leveren. 

 

I. Annulatie 

 

Annulering door de huurder: 

Indien een huurovereenkomst wordt geannuleerd is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd: 
Bij annulering tot de 30ste dag vóór de vertrek dag: het verschuldigde voorschot 

Bij annulering vanaf de 30ste dag tot de 14de dag: 50 % van de huursom 

Bij annulering vanaf de 14de dag tot de laatste dag vóór vertrek: 90 % van de huursom 
Bij annulering op de vertrek dag zelf of later: de volledige huursom 

 

J. Kilometers 

 

Aantal km inbegrepen in huurprijs: 

2000 km per week 
950 km voor een kort weekend 

1200 km voor een lang weekend 

extra kilometers worden berekend aan 25 ct per km excl BTW 

Vanaf twee weken geldt er een onbeperkt aantal kilometers. 

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

de overeenkomst bindend. Lees hem dus goed door! 

 
 

Gelezen en goedgekeurd (Eigenhandig geschreven)                                                    Gelezen en goedgekeurd (Eigenhandig geschreven) 

Datum: …………………………………………… 
Plaats:…………………………………………….. 

Handtekening verhuurder                                                                                         Handtekening   Huurder 
 
Na ondertekening behoudt iedere partij één exemplaar 

 

 
Movealltheway BVBA, Vanneste Verweestraat 17, 8540 Deerlijk 

Ondernemingsnummer: BE500.528.413 

 


