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Verhuurcontract 

 
1. Partijen 

 

Verhuurder:    Mobiverhuur 
  Nieuwstraat 6 
  9420 Erpe-Mere 
  E-mail: info@mobiverhuur.be 

BVBA Mobi & C° 
  BTW: BE0645.600.128 
  Tel: 0493 41 61 88 
  IBAN: BE92 3631 5613 9223    BIC:BBRUBEBB 
 

Huurder: Naam: …………………………………………………………………… 
  Voornaam: ……………………………………………………………… 
  Adres: …………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………. 
  E-mail: …………………………………………………………………… 
  Tel: ………………………………………………………………………. 
  Bankrekeningnr.: ………………………………………………………. 
 

Ondergetekenden: De hierboven vermelde huurder en verhuurder verklaren deze 
overeenkomst te zijn aangegaan volgens de volgende bepalingen en voorwaarden. 

 

2. Huur en verhuur 
 
Partijen sluiten hierbij een overeenkomst voor de huur van een motorhome met daarbij 
bijhorende boorddocumenten en inventaris. De huur is alleen bedoeld voor privé en 
persoonlijke doeleinde als recreatieve voertuig. De huurder mag niet onderverhuren aan 
derden. 
 
Merk/Type Motorhome: Peugeot Pathfinder 
Bouwjaar:  2018 
Nummerplaat: 1-VGK 571 
Chassisnummer: VF3YD3MFC12H99950(01) 
Soort brandstof: Diesel  
Hoogte:    300  cm  
Lengte:   636   cm  
Breedte:   205  cm 
Kilometerstand (in te vullen voor vertrek): ........................................Km 
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3. Duur 
 
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde duur:  
 

Vanaf ……………. tot …………. 
 
Bij overschrijding van de huurperiode door de huurder wordt een vergoeding per dag of 
gedeelte van een dag in rekening gebracht. 
 

4. Huurprijs, betalingsvoorwaarden en waarborg 
 
Huurprijs bedraagt totaal ….... € (bedrag in letters) …………………... euro. 
In de huurprijs inbegrepen 1500 kilometer per weekverhuur, 600km voor weekend of 
midweek. Voor elke extra kilometer wordt 0‚25€ in rekening gebracht. De extra kilometers 
worden apart gefactureerd maar wel afgehouden van de borg. 
 

Voorschot: (40% van de totale huursom) ..................................... €.  
te voldoen binnen de 10 werkdagen na datum overeenkomst en dat per overschrijving op 
rekening BE92 3631 5613 9223 met vermelding ‘huur motorhome’ + naam en voornaam. 
Indien de termijn niet gerespecteerd wordt, vervalt de reservatie. De huurder is de 
verhuurder 15% van de totale huurprijs verschuldigd indien het contract getekend werd maar 
geen voorschot betaald wordt binnen de afgesproken termijn.  
 

Restantbetaling: ………………………. €. 
dient betaald te worden ten laatste 4 weken voor de aanvang van de huurperiode.  
Indien de betaling van het resterende saldo niet betaald wordt binnen de afgesproken 
termijn, heeft de verhuurder het recht de gereserveerde periode opnieuw aan te bieden tot 
verhuur zonder dat dit enig recht op teruggave van het betaalde voorschot inhoud. 
 
Waarborgsom: Bij of voor aanvang van de huurperiode betaalt de huurder een waarborgsom 
van 1000€ aan de verhuurder. Dit bedrag zal door de verhuurder na afloop van de 
huurperiode - zonder inhouding van administratiekosten of dergelijke - binnen 15 werkdagen 
worden teruggestort aan de huurder onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder nog 
verschuldigd zal zijn. Deze periode van 15 dagen kan worden verlengd worden indien een 
eventueel schadegeval o.i.d. nog niet is afgehandeld (en terugbetaling tegenpartij). 
De waarborg wordt gestort op het rekening BE92 3631 5613 9223 met vermelding ‘Waarborg 
motorhome + naam en voornaam’ of wordt op het moment zelf betaald, cash of Bancontact.  
 

5. Inbegrepen in de huurprijs 
 

● Verhuur van hoger omschreven voertuig, met inbegrip van alle boorddocumenten en 
wettelijke toebehoren (i.e. gevarendriehoek, brandblusser, verbandkist, fluovest), 
inclusief onderhouds- en herstellingskosten die eigen zijn aan het normale gebruik 
van het voertuig. 

● Inbegrepen km’s volgens huurplan.  

● Omniumverzekering (vrijstelling 1000€ per schadegeval).  

● Reisbijstand voor het gehuurde voertuig.  

● Inventaris/ basisuitrusting motorhome volgens bijlage.  
● Wasbeurt camper (buitenkant) 
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6. Niet inbegrepen in de huurprijs 
 

● De kosten van reparatie aan de motor en de mechanische delen als gevolg van 
verkeerd gebruik of verwaarlozing van de ontstane defecten onderweg.  

● Boetes en processen verbaal of andere kosten verbonden aan het overtreden van de 
wetgeving (lokaal en internationaal). Bij het ontvangen door de verhuurder van een 
proces verbaal uit het binnenland of buitenland tijdens of na de verhuurperiode, zal er 
automatisch contact opgenomen worden met de huurder en een administratieve kost 
van 25€ in rekening worden gebracht. Tevens zullen de nodige documenten aan de 
huurder bezorgd worden en eist de verhuurder een bewijs van betaling. 

● Tolheffingen. 

● Het verbruik van motorbrandstof (diesel), motorolie en gas.  

● Extra eventuele accessoires.  
 

7. Annuleren huurder 
 
De huurder dient per aangetekende brief te annuleren, waarbij de datum van aanbieding van 
het aangetekend schrijven als enige datum weerhouden zal worden. 

Bij annulering is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:  
● 40% van de huurprijs bij annulering minder dan één maand voor aanvang van de 

huurperiode 
● 60% van de huurprijs bij annulering korter dan 14 dagen voor aanvang van de 

huurperiode 
● 100% van de huurprijs bij annulering korter dan 7 dagen 

 
De verhuurder poogt naar redelijkheid alsnog de motorhome voor dezelfde periode of een 
deel ervan te verhuren. Als dat lukt, worden de annuleringskosten naar evenredigheid 
verminderd. De verhuurder zal een forfaitair bedrag van 25€ voor de administratiekosten 
vermeerderd met de mogelijke andere kosten in verband met de annulering in rekening 
brengen. Het wordt dan ook aangeraden een annuleringsverzekering af te sluiten.  
 

8. Staat van de motorhome en eventuele schade bij aanvang huurperiode 
(te controleren door de huurder bij het ophalen) 

 
De huurder neemt hierna beschreven motorhome, voorzien van alle boorddocumenten 
(inclusief verzekeringsdocumenten), alle wettelijke toebehoren, het bijhorend gereedschap 
en alle accessoires, in huur zonder bestuurder en erkent er bezit van genomen te hebben in 
perfecte staat, volledig werkend, perfect onderhouden en zonder enige gebreken. 
 
Schade aan motorhome: 
....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Gebreken aan inboedel/toebehoren: 
....................................................................................................................................................

...Zie inventaris...................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

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

9. Gemachtigde bestuurder(s) 
 
De huurder dient een kopie voor te leggen van het rijbewijs en de identiteitskaart van alle 
mogelijke bestuurders. En dat 4 weken voor aanvang van de huurperiode. De bestuurder(s) 
dient minimum 3 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B op het ogenblik van 
aanvang van de huurovereenkomst. De huurder verklaart niet vervallen te zijn voor het recht 
op het besturen van een voertuig en tevens een grondige kennis van het besturen van dit 
type voertuig te bezitten. 
De huurder verklaart dat noch hij, noch de andere gemachtigde bestuurder(s) de afgelopen 
vijf jaar niet te zijn uitgesloten of geweigerd te zijn geworden door enige verzekeraar wegens 
wangedrag, noch dat er aanvullende eisen gesteld werden (bijvoorbeeld, zonder limitatief te 
zijn: een hogere premie betalen, een hogere franchise, beperking van de dekking,…). 
Eis van de verzekering: huurder verklaart tevens dat hij afgelopen 5 jaar slecht bij 1 ongeval 

betrokken was en zelf niet in fout gesteld. Indien de bestuurder toch betrokken was bij een 

kleine aanrijding met beperkte schade, vraag een schadeverslag aan bij jullie verzekeraar en 

stuur mee met dit contract. 

 
 
Naam en voornaam:................................................................................................................... 
Ríjbewijsnummer: ……………………………………………………... Categorie........................... 
Afleveringsdatum: ….../…..../….... 
Naam en voornaam:................................................................................................................... 
Ríjbewijsnummer: ……………………………………………………... Categorie........................... 
Afleveringsdatum: ….../…..../….... 
Naam en voornaam:................................................................................................................... 
Ríjbewijsnummer: ……………………………………………………... Categorie........................... 
Afleveringsdatum: ….../…..../….... 
Naam en voornaam:................................................................................................................... 
Ríjbewijsnummer: ……………………………………………………... Categorie........................... 
Afleveringsdatum: ….../…..../….... 
 
De huurder verbindt er zich toe dat elke gebruiker alle clausules in deze overeenkomst 
naleeft. 
 
 

10. Ophaling & teruggave 
 
Ophalen kan vanaf………….. u. in de Nieuwstraat 6, 9420 Mere tenzij anders afgesproken. 
Aan het einde van de onderhavige overeenkomst, of in geval van ontbinding of verbreking 
van de overeenkomst moet de huurder de wagen in goede staat van werking teruggeven aan 
de verhuurder of aan ieder die door deze laatste aangewezen werd. Partijen komen overeen 
dat de motorhome zich in een goede staat van werking bevindt zoals overeenstemmend in 
artikel 8.  
De teruggave moet geschieden ten laatste op …………..…………….. vóór 11u.  
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Elke vertraging bij de teruggave van de motorhome die te wijten is aan de huurder zal van 
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot de betaling van 
een extra vergoeding van 100€ per dag wegens genotderving, vermeerderd met eventueel 
extra kosten. 
 
 
Bij aflevering dient het voertuig aan de volgende beschrijving te voldoen:  

  

● Interieur gereinigd - bij gebreke basis voor extra vergoeding van 75€. 

● Buiten gereinigd bij Carwash Becqué (Steenweg 141, 9470 Denderleeuw). Vertoon 
van carwash-ticket noodzakelijk! - bij gebrek basis voor vergoeding van 80€. 

● WC tank werd leeggemaakt en gespoeld - bij gebreke basis voor vergoeding van 
50€.  

● De afvalwatertank is leeg - bij gebreke basis voor vergoeding van 25€.  

● Volle dieseltank alsook Adblue. Vertoon van tankticket noodzakelijk! - bij gebreke 
wordt het tegoed afgehouden van de waarborg en een vergoeding van 25€.  

 
Als door het te laat binnenbrengen door de huurder de verhuurder een andere 
huurovereenkomst niet kan naleven, zal de huurder instaan voor de schade hieromtrent.  
Gevallen van overmacht worden volledig uitgesloten. 
 

11. Verplichting verhuurder 
  
De verhuurder is verplicht de motorhome als volgt ter beschikking te stellen:  

● Tijdig en in staat die overeenstemt met de wettelijke bepalingen.  
● Met een volle tank diesel, oliepeil, overige vloeistoffen en bandenspanning op niveau  
● In goede staat en compleet met inventaris en toebehoren, ongeacht of aan de 

verhuurder gebreken onbekend zijn.  
● Met bijbehorende documenten als kentekenbewijs, verzekeringsbewíjs en 

instructieboekjes.  
● Met voldoende instructie vooraf voor het gebruik van de motorhome, inventaris en 

toebehoren.  
● Met de garantie dat de koelcapaciteit van de motor overeenstemt met de 

luchtweerstand van de motorhome als geheel en dat de banden qua maat, type en 
capaciteit overeenstemmen met de afmetingen en het gewicht in beladen toestand 
van de motorhome.  

 

12. Gebruik van het verhuurde voertuig 
 
De huurder is verplicht 

● de motorhome te onderhouden als een goede huisvader en regelmatig het olie- en 
waterpeil alsook de bandendruk te controleren.  

● geen onnodige risico's te nemen en algemene voorzorgsmaatregelen te nemen 
(veilig parkeren, luifel indraaien bij wind,.......).  

● Zorg te dragen dat alleen hijzelf of de in deze huurovereenkomst genoemde 
gemachtigde bestuurder de motorhome bestuurt. 

● De motorhome tijdig en in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode in te 
leveren bij de verhuurder. 

● De motorhome geheel schoon in te leveren (binnen ‚ zonder schuurmiddelen te 
gebruiken). 

● De motorhome in te leveren met volle brandstoftank en het olíepeil, de overige 
vloeistoffen en de bandenspanning op het juiste niveau.  
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● Zich te houden aan de wettelijke bepalingen, dit omvat ook het respecteren van de 
snelheid in functie van de weersomstandigheden, het voertuig niet te besturen onder 
invloed 
 

Het voertuig mag niet gebruikt worden: 
 

● voor gemotoriseerde wedstrijden, testen van voertuigen of rijschool  
● voor betaalde transporten of vervoeren goederen en personen  
● om een ander voertuig te duwen of te slepen op welke manier dan ook  
● om misdrijven te plegen.  
● voor transport van verdovende middelen  
● Om bepaalde aanpassingen te doen aan de motorhome 
● Off-road te rijden (behoudens op de terreinen van een erkende uitgebate 

kampeerplaats) 
 
Het is tevens verboden: 
 

● Frituurolie en andere licht ontvlambare stoffen in het voertuig te gebruiken.  
● Te roken in het voertuig.  
● Huisdieren mee te nemen in het voertuig zonder voorafgaandelijke toelating.  
● Om goederen en/ of personen zonder papieren te smokkelen. Dit geldt tevens voor 

kleine hoeveelheden aan sigaretten.  
● Om aan onderverhuring of overdracht van huur te doen, het voertuig verpanden 
● Het voertuig te betreden met naaldhakken, voetbal- of fietsschoenen. 

 
Bij gebreke zal u een schadevergoeding aangerekend worden van 250€ of de prijs van de 
chemische reiniging. 
 

13. Verzekering en eigen risico 
 
De verhuurder heeft t.b.v. huurder een omniumverzekering voor de motorhome afgesloten.  
Deze verzekering dekt voor de huurder:  

● Burgerlijke aansprakelijkheid  
● Pechverlening  
● Omnium mits 1000€ franchise (eigen risico van de huurder) 
● Rechtsbijstand 

 
Schade aan het fietsenrek en inboedel worden niet gedekt door de omnium. Deze kosten 
worden apart gefactureerd.  
Reizen naar landen die door de verzekeraar aangewezen zijn als risicovolle landen is niet 
toegestaan aangezien dit buiten de dekking van de verzekering valt. 
 
Voor annuleringsverzekering, personenbijstand (ziekte, ongevallen, repatriëring, enz.) dient 
de huurder zich zelf voor te verzekeren. 
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14. Tekortkomingen 
 

● Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht het 
contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dat is alleen anders als de tekortkoming 
van zo'n bijzondere aard of geringe omvang is dat ontbinding niet gerechtvaardigd is.  

● Bij ontbinding, respectievelijk gedeeltelijke ontbinding, wegens een tekortkoming van 
de verhuurder, restitueert hij de eventueel betaalde huur en waarborgsom geheel, 
respectievelijk gedeeltelijk.  

● Bij overschrijding van de huurperiode door de huurder wordt 100€ per dag of 
gedeelte van een dag in rekening gebracht.  

● Indien de motorhome niet volledig getankt of niet met het juiste oliepeil wordt 
ingeleverd, wordt 25€ ingehouden op de borg plus de aanvullende brandstof- of 
oliekosten. Eventueel meegeleverde extra olie die door de huurder wordt gebruikt 
wordt in rekening gebracht.  

● Indien de motorhome niet geheel of schoon (binnen) wordt ingeleverd (dit ter 
beoordeling van de verhuurder), wordt minimaal 75€ ingehouden op de borg.  

● Schade aan, op of in de motorhome en/of vermissing van (onder)deIen van de 
motorhome of bijbehorende inventaris kan op de borg ingehouden worden. Indien de 
schade hoger is dan de borg wordt een aparte factuur opgesteld voor de opgelopen 
schade.  

.  

15. Technische defecten 
 
Bij immobilisatie door een technisch defect neemt u onmiddellijk contact op met de 
technische bijstandsverzekering (de contactgegevens en polis nummer zijn terug te vinden in 
de voertuig map).  
Bij een ander defect brengt u het voertuig naar een erkende lokale merkgarage welke 
vervolgens contact dient op te nemen met de verhuurder op het nummer +32476 32 03 84 
ter melding van de herstellingskosten. Indien de motorhome tijdens uw reis door de 
technische panne niet kan gebruikt worden, geeft dit geen recht op pro-rata terugbetaling 
van de huur. De bijstandsverzekering zorgt ervoor dat de motorhome naar de garage 
gesleept wordt en zo snel mogelijk gerepareerd wordt. Indien dit niet op korte termijn kan, 
wordt u gerepatrieerd. De huur voor de dagen dat u door deze situatie vroeger thuis bent, 
zijn terug vorderbaar, maar de dagen dat het voertuig in de garage was voor reparatie niet. 
 

16. Ongeval  
 
De huurder ziet af van alle verhaal tegen de verhuurder bij ongevallen waarvan hijzelf en/of 
inzittenden van de wagen het slachtoffer zouden zijn. Bovendien verbindt de huurder er zich 
toe om alle nuttige maatregelen te nemen teneinde de belangen en de rechten van de 
verhuurder en de verzekeringsmaatschappij te vrijwaren, zoals daar zijn:  

● Het optekenen van naam en adres van de betrokken partijen in het ongeval alsmede 
die van de getuigen.  

● Ontkennen van elke verantwoordelijkheid of fout.  
● Het voertuig niet verlaten zonder de nodige voorzorgen voor veiligheid te nemen.  
● Onmiddellijk de politie te verwittigen wanneer een derde aansprakelijk is of wanneer 

er gekwetsten zijn. 
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17. Fout van de huurder 
 
De huurder staat zelf in voor alle gevolgen van zijn eigen opzet, zware fout, zware 
nalatigheid evenals voor zijn contractuele tekortkomingen, alsook van de andere gebruikers. 
Indien het voertuig schade oploopt door de fout van de huurder (of andere gebruikers) die 
buiten de dekking van de verzekering valt, is de huurder steeds verantwoordelijk voor alle 
kosten.  
De huurder moet een familiale verzekering BA onderschreven hebben. Indien de verhuurder 
wil vergoed worden voor de schade die ze gecreëerd hebben. Deze familiale verzekering BA 
zal tussenkomst verlenen als de huurder in fout is. 
 

18. Informatieplicht van de huurder 
 
De huurder verbindt zich er toe om de verhuurder binnen de 24 uur op de hoogte te stellen 
van elke fout, schade of gebrek aan materiaal die de goede werking ervan verhindert of 
eventueel schade zou kunnen berokkenen aan derden. 
 

19. Contractgebied 
 
De huurder mag enkel reizen binnen de Europese Unie, Albanië, Bosnië-Herzegovina, 
Macedonië, Noorwegen, de Federale Republiek Joegoslavië, Liechtenstein en in 
Zwitserland. 
 

20. Overige verklaringen 

 

Huurder verklaart:  
● De motorhome niet over te beladen. De maximale toelaatbare gewicht bedraagt 

3,500kg. De huurder zal erop toezien dat het voertuig niet zwaarder beladen is dan 
het toegelaten maximumgewicht. In geval van twijfel, dient de huurder zich naar een 
weegbrug te begeven, teneinde uitsluitsel te bekomen. 

● De motorhome te gebruiken voor doeleinden waarvoor deze bestemd is.  
● Maximaal 4 personen (inclusief bestuurder) in de motorhome, in de gordels, te 

vervoeren. 
● Niet te overnachten op tankstation langs snelweg of andere niet-erkende 

kampeerplaatsen 
● Geen lifters mee te nemen.  
● Geen fietsen, surfplanken, ski's en dergelijke in het woongedeelte te vervoeren.  
● Geen stickers te plakken in of op de motorhome.  
● Met de motorhome niet op ruig terrein of buiten de gebaande paden te komen.  
● Zich aan de geldende verkeersregels en maximum snelheden te houden.  
● De juiste brandstof en olie en overige vloeistoffen te gebruiken.  
● De motorhome niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren.  
● Op te passen en rekening te houden met de buiten afmetingen van het voertuig bv bij 

bruggen, bomen, benzinestations enz.  
● Niet meer dan 2 elektrische fietsen op het fietsenrek te plaatsen. 
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21. Bevoegdheid en toepasselijk recht 
  
Iedere betwisting, betreffende dit contract, wordt uitsluitend geregeld volgens het Belgische 
Recht. Ingeval van betwisting, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement 
Dendermonde bevoegd/kanton Aalst 1. Alle contractuele verbintenissen ontstaan tussen 
huurder en verhuurder worden geacht te zijn ontstaan in de maatschappelijke zetel van de 
verhuurder. 
 

22.  Varia 
 
De verhuurder houdt volgende gegevens bij van de huurder, daar deze essentieel zijn voor 
de werking van de onderneming. Het bewaren van deze gegevens zal gebeuren voor een 
maximale termijn van 7 jaar. De huurder heeft steeds het recht op inzage in deze gegevens 
en kan na het afgerond zijn van een huurperiode zonder problemen en/of 
(buiten)gerechtelijke procedure vragen om deze te laten schrappen. 
 
Opsomming gegevens: naam, voornaam, adres, E-mail, telefoonnummer, 
bankrekeningnummer, kopie rijbewijs en ID-kaart.   
 
De verhuurder mag, bij faillissement, kennelijke insolventie, overeenkomst na faillissement, 
ondervoogdijstelling, overlijden, onbekwaamverklaring, collectieve schuldenregeling of 
aanhouding van de klant, op welk ogenblik of op welke plaats ook, het voertuig revindiceren. 
In dit geval geeft de klant de uitdrukkelijke en onherroepelijke toelating het voertuig eender 
waar en tot zelfs in de eigen lokalen terug te nemen. Bij inbeslagneming van het voertuig zal 
hij dit onmiddellijk aan de verhuurder mededelen, bovendien zal hij alle kosten voor de 
opheffing van het beslag voor eigen rekening nemen. Indien de huurder van het voertuig de 
lokalen die hij gebruikt huurt, moet hij zijn verhuurder uitdrukkelijk te kennen geven dat het 
voertuig in recto beschreven, hem niet toebehoort. Indien hij deze clausule niet eerbiedigt, 
moet hij er de eventuele gevolgen van dragen. 
 
 
Opgemaakt te Mere op …………….…………….. in tweevoud, waarvan elke partij erkent één 
exemplaar ontvangen hebben. 
 
 
De verhuurder,    Naam, voornaam en handtekening huurders 
Mobiverhuur       (schrijven: gelezen en goedgekeurd 9 pagina’s)  


