HUURCONTRACT
VERHUURDER

HUURDER

Naam:

Linders Kampeerauto's

Naam:

Adres:

Bolle Akker 3

Adres:

Postcode:

5761 RW

Postcode:

Woonplaats:

Bakel, NL

Woonplaats:

Telefoon:

0492-342508

Telefoon:

E-mail:

info@linderskampeerautos.nl

E-mail:

GEGEVENS CAMPER
Merk auto:

Fiat Ducato 2.3 M-Jet 150pk AUT

Kenteken:

Opbouw:

Knaus L!VE Ti 700 MEG

Chassisnummer: ZFA25000002G65549

H-354-PK

De camper mag in geheel EU (+ Zwitserland, Noorwegen, IJsland en VK) gebruikt worden door maximaal 4 personen

BESTUURDERS
Naam

Geb.-datum

Woonplaats

Rijbewijsnummer

HUURPERIODE
De huurperiode gaat in om 15:30u op datum:

2021

De huurperiode eindigd om 10:00u op datum:

2021

AKKOORD
Datum:

12-11-2020

Plaats:

Bakel, NL

Overeenkomst bevat 2 pagina's, + inventaris lijst + 2 pagina's aanvullende verhuurvoorwaarden

Handtekening verhuurder:

Handtekening huurder:

HUURPRIJS
Brandstof: Exclusief (vol mee, vol terug)

Totale huurprijs:

Kilometers 1.750 km/week of 250 km/dag vrij; extra kilometers á € 0,30/km
Bij een aaneengesloten verhuurperiode van meer dan 4 weken geen maximaal kilometrage
De huurprijs dient te worden voldaan in twee termijnen:
Termijn 1:

25% van totale huurprijs met minimum van €750,-

binnen 7 dagen na contractdatum

Termijn 2:

Restantbedrag + borg

minimaal 14 dagen voor vertrek

Facturen worden u toegestuurd.
De bedragen dienen te worden overgeboekt op bankrekening NL34 RABO 0130 8418 70
t.n.v. Linders Kampeerauto’s o.v.v. ‘Factuurnummer’

BORG
Hoogte van de waarborgsom:

€ 1.250

Na afloop van huurperiode, dient de camper conform huurvoorwaarden ingeleverd te worden bij verhuurder.
Borg wordt (indien camper conform voorwaarden en schadevrij retour komt) binnen 14 dagen geretourneerd.
Meer-kilometers en schoonmaakkosten worden (indien van toepassing) verrekend met de te retourneren waarborgsom.

VERZEKERING
Verzekeringsdekking:

WA + Casco (All-Risk) incl. brand- en inzittendeverzekering

Eigen risico:

€ 1.000

per gebeurtenis

Tevens adviseren wij u een annulerings- / aanvullende reisverzekering af te sluiten.

VOORWAARDEN
Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing
Huurder verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van de algemene & aanvullende voorwaarden
Camper dient schoon te worden ingeleverd (met uitzondering van het exterieur)
Indien camper naar beoordeling verhuurder niet schoon is ingeleverd worden schoonmaakkosten á €350,- doorberekend

Handtekening verhuurder:

Handtekening huurder:

