
 

De camper  Merk: Ford   Brandstof: Diesel 
   Aantal slaapplaatsen: 4  Bouwjaar: 2017 
   Type: Familie   Transmissie: Automaat 
   Aantal zitplaatsen: 4  Benodigd rijbewijs: B 

Omschrijving Wij verhuren onze Ford Chausson Titanium 640. 
 
Dit is een nieuwe camper van 2018 met een zeer moderne inrichting en een 
open gevoel in de mobilhome. 
 
Deze is comfortabel voor 2 personen, maar er kan ook 1 of 2 kinderen mee.  
De mobilhome met alle accessoires & benodigdheden (incl. Volle tank water 
en diesel) weegt 3200 kg. Dit wil dus zeggen dat er nog 300 kilo bij mag incl. de 
passagiers. 
 
Er zit een hefbed in van 160 x 190 en dan onder het hefbed heb je een 
ombouwbed van 130 x 195. 
 
Het is een Fod chassis met een 170 pk automatische versnellingsbak.  
De afmetingen zijn: L 699 x B 235 x H 292 en is geschikt voor met een rijbewijs 
B te rijden. 
 
De mobilhome is COMFORT PLUS **** uitgerust:  
Dubbele airbag, cruise control, radio-cd of usb, airco tijdens het rijden, 
elektrische ruiten, elektrische en verwarmde spiegels, centrale vergrendeling, 
abs, panoramisch dakluik, veiligheidssloten, muggendeur, ruimere indeling, 
ingebouwde tv met dvd speler, achteruitrijcamera, zonnepaneel, dubbele 
woonbatterij, luifel & MaxxFan ventilator. 
 
Er hangt ook een bullbar vooraan met een extra grootlicht op (zodat je in het 
donker een zeer ruim zicht voor je hebt), achteraan hangen extra LED 
achteruitrijlichten alsook 2 breedtelampjes aan de zijkant zodat je mooi de 
lengte van de camper kan inschatten in de spiegels. 
 
Je hebt een apart toilet en douche en lavabo, 3 pits kookvuur en een grote 
koelkast van 167 L met ook een vriesvak.  
Voor de koude nachten in de winter is er dieselverwarming.  
De verswatertank is 105 L en de vuilwatertank 100 L.  
De tank wordt gevuld bij aflevering. 
 
De mobilhome wordt verhuurd met volgend materiaal:  
De keuken is uitgerust met potten en pannen, waterglazen, bierglazen, 
wijnglazen, bestek, borden, soepborden,... (alles voor 4 personen) ook liggen 



er altijd wegwerp bbq sets in de camper die je mag gebruiken. Een grill oven is 
aanwezig in de berging (kan enkel gebruikt worden als je aangesloten bent met 
stroom). 
 
Er is een tv aanwezig met ingebouwde dvd speler (is geen satelliet aanwezig, 
dus je kan enkel films kijken) films kun je zelf meenemen of bij ons dvd's huren 
(lijst beschikbaar op aanvraag). 
 
In de berging is een ruime tafel voor buiten met 2 vouwstoelen aanwezig 
(indien er kinderen mee gaan kunnen er nog extra vouwzetels mee geleverd 
worden), wielkeggen, elektrische snoeren, verlengkabel, waterslang voor 
water bij te vullen, reserve gasfles etc... 
 
Matrasbeschermer voor hefbed is voorzien, hoeslaken voor hefbed zijn 
voorzien, voor ander bedlinnen moet je zelf zorgen. 
 
Huisdieren zijn niet toegestaan. 
 
Je krijgt de motorhome opgekuist ter beschikking, het interieur wordt voor de 
teruggave door de huurder opgekuist, indien dit niet het geval is wordt er 
achteraf 75 euro schoonmaakkosten aangerekend.  
De dieseltank is vol bij aflevering en wordt ook terug vol ingeleverd. 
 
TomTom gps voor campers is beschikbaar (mits extra waarborg van 400 euro).  
Wij hebben een tol-bakje voor volgende landen: Frankrijk, Spanje, Portugal & 
Italië. Deze mag gebruikt worden maar hiervoor vragen we 400 euro waarborg 
extra. Wij krijgen dan de maand erna de factuur van het tol-bedrag door en 
dan betalen wij het overige bedrag terug uit aan u.  
Indien u het tol-bakje en de gps beiden wenst vragen we 600 euro waarborg. 
Bij verlies of schade wordt dit bedrag niet terug betaald. 
 
Voor je vertrek, krijg je van ons een uitgebreide toelichting over de werking en 
je vindt de uitleg ook terug in de motorhome (ook mag je ons altijd contacteren 
tijdens de reis mocht er iets niet duidelijk zijn). 
 
Indien u met de wagen naar hier komt om de mobilhome te halen is het 
mogelijk om deze bij ons in een afgezonderde garage te plaatsen (hangt af van 
het type auto). Zodat deze mooi afgesloten staat terwijl u op vakantie geniet. 
Hiervoor vragen we 5 euro per dag aan. 
 
Mocht u verder nog vragen hebben kunt u ons altijd contacteren via mail of 
telefoon. 
 
Ophalen en terugbrengen is normaal elke dag mogelijk.  
Gelieve wel contact op te nemen met ons zodat we kunnen bespreken wat 
mogelijk is in combinatie met ons werk.  
Voor in de week zal dit meestal s’avonds zijn (ophalen en terugbrengen).  
In het weekend kan dit meestel de ganse dag, terugbrengen wel indien op 
zaterdag tussen 13-15.00 uur, indien op zondag voor de middag. 
 
 
 



 
 

Voorzieningen   - Bed & Linnengoed  - Toilet 
   - Douche    - TV 
   - Verwarming   - Gasfles 
   - Warm water   - Inventaris 
   - Zonnepaneel   -  Koelkast/diepvries 
   - Achteruitrijcamera  - Navigatie 
   - Airco tijdens rijden  - Stuurbekrachtiging 
   - Cruise control   -  Luifel 
   - MaxxFan ventilator 

Verzekeringen   Camper verzekering: inclusief  Pechhulp: Internationaal 
   Eigen risico & borg: € 1.250,00  Vervangend vervoer: Internationaal 

Tarieven     Dagprijs 

Voorseizoen  € 135  (1 mei - 1 juli) 
 Hoogseizoen  € 160  (1 juli – 31 augustus) 
 Naseizoen  € 135  (1 september – 30 september) 
 Andere schoolvakanties€ 135 
 Laagseizoen  € 100  (alle andere data) 

Aantal vrije km per week: 2.000 km Kosten per extra km: €0,20 

Last-minute aanbieding  

 Korting voor boekingen binnen 1 week: 10% 
 Korting voor boekingen binnen 2 weken: 5% 

 Langboek aanbieding  

 Korting voor boekingen langer dan 2 weken: 5% 
 Korting voor boekingen langer dan 3 weken: 10% 
 Korting voor boekingen langer dan 4 weken: 15% 

Vroegboek kortingen  

 Korting voor boekingen die 6 maand op voorhand geboekt zijn: 5% 
 Korting voor boekingen die 12 maand op voorhand geboekt zijn: 10% 

 

Annulering 

Valt de datum van annulering: Kosten bij annulering:  
Binnen 24 uur voor vertrek: 100 % Van de huursom 
Binnen 1 week voor vertrek:  90 % Van de huursom 
Binnen 2 weken voor vertrek: 75 % Van de huursom 
Binnen 10 weken voor vertrek: 50 %  Van de huursom 
Meer dan 10 weken voor vertrek: 25 % Van de huursom 

 

  



HUURVOORWAARDEN 
Huurvoorwaarden : 
Deze overeenkomst is bindend voor de huurder en diegenen die hem vertegenwoordigen. De 

huurder heeft niet het recht dit contract geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. 

Diegene die het contract tekent is altijd verantwoordelijk voor de wagen en alles wat in deze 

overeenkomst staat vermeld. Het in gebruik nemen van de wagen impliceert de aanvaarding 

zonder voorbehoud van onze volledige huurvoorwaarden. 

Rijbewijs en identiteitskaart : 
De huurder moet een geldig rijbewijs (minimum B) en identiteitskaart kunnen voorleggen. 

De verhuurder heeft het recht om hiervan een kopie te vragen aan de huurder. 

BORG 
1) Bij aanvang van de huurperiode betaalt huurder een borg aan verhuurder. Dit bedrag zal door 

verhuurder, worden terugbetaald aan huurder onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder 
nog verschuldigd is. Bijvoorbeeld aan de huurder toerekenbare schade aan het gehuurde en 
administratiekosten. Verhuurder dient deze schade en kosten te bewijzen, bijvoorbeeld door 
foto’s en nota’s. 

2) Mocht de borg niet toereikend zijn, dan kan verhuurder de huurder aanspreken voor het 
meerdere. 

3) Bij verlies of schade van het tol-bakje en/of gps krijgt u de extra betaalde waarborg voor gebruik 
niet terugbetaald. 

4) Bij gebruik van het tol-bakje wordt de waarborg van €400 niet terugbetaald tot de factuur 
ontvangen is van de tol-service. Het resterend bedrag wordt dan terugbetaald op de rekening van 
de huurders. Indien het factuurbedrag groter is dan de waarborg moet het te kort komende bedrag 
betaald worden door de huurder aan de verhuurder. 

5) De huurder geeft bij het aangaan van de huurovereenkomst toestemming om de door de 
verhuurder gevraagde borg te betalen. Deze borg kan na het einde van de huurovereenkomst 
gebruikt worden om door de huurder verschuldigde naheffingen te innen. 

6) De waarborg zal aan de huurder worden teruggegeven/gestort binnen de 16 werkdagen. In geval 
van schade heeft de verhuurder het recht de waarborg in te houden ter verrekening van de schade 
(tot wanneer schadebedrag bekend is of het dossier afgesloten is). 

7) In mindering van de waarborg kunnen komen:  
a) Boetes, ontbrekende onderdelen, schade binnen en buiten (ook kapotte banden, krassen van 

takken, enz.) beschadigingen aangebracht door derden, diefstal van onderdelen, schade ten 
gevolge van inbraak, niet gereinigde wagens, schade aan de luifel, enz.  



RESERVATIE 
1) De reservatie is pas definitief na ontvangst van het voorschot en het bezorgen van het rijbewijs en 

identiteitskaart binnen de 8 dagen na datum overeenkomst. Indien later vervalt de reservatie. 
2) Indien de betaling van het resterende saldo niet nagekomen wordt heeft de verhuurder het recht 

de gereserveerde periode opnieuw te verhuren zonder dat dit enig recht geeft op de teruggave 
van het betaalde voorschot. 

3) De verhuurder behoudt zich het recht voor eventuele optelfouten om de huurovereenkomst naar 
juistheid te corrigeren. 

ANNULERING 
1) Huurder dient per aangetekende post te annuleren. 
2) Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd: 

Valt de datum van annulering: Kosten bij annulering:  
Binnen 24 uur voor vertrek: 100 % Van de huursom 
Binnen 1 week voor vertrek:  90 % Van de huursom 
Binnen 2 weken voor vertrek: 75 % Van de huursom 
Binnen 10 weken voor vertrek: 50 %  Van de huursom 
Meer dan 10 weken voor vertrek: 25 % Van de huursom 

3) Verhuurder mag naast de annuleringskosten een vast bedrag van €75,- aan administratiekosten 
in rekening brengen. 

4) De borg wordt volledig terugbetaald. 

KOSTEN TIJDENS VERHUUR 
1) De kosten die direct verband houden met het gebruik van de kampeerauto tijdens de huurperiode, 

zoals boetes en tol, komen voor rekening van huurder. 
2) De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van 

verhuurder. Indien er sprake is van een gebrek, dient huurder direct contact op te nemen met 
verhuurder om de mogelijkheden te bespreken. 

3) Kosten ten gevolge van braak, verlies en/of diefstal en/of andere schade van verhuurder als gevolg 
van toerekenbaar tekortschieten, ernstige nalatigheid, opzet of bewuste roekeloosheid van 
huurder en/of diens passagiers/medebestuurders worden te allen tijde volledig verhaald op de 
huurder, ongeacht de hoogte van het eigen risico. 

4) De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade aan goederen of 
personen vervoerd in de verhuurde wagen. De huurder onthoudt zich uitdrukkelijk van elke 
vordering hieromtrent lastens de verhuurder. 

5) De kosten van reparatie aan de motor en mechanische delen als gevolg van verkeerd gebruik en 
verwaarlozing van de ontstane defecten onderweg zijn lastens de huurder. 

6) Het verbruik van motorbrandstof, motorolie, water en gas boven de inbegrepen fles zijn ten koste 
van de huurder. 

  



SCHADE 
1) Bij diefstal, inbeslagname of aanzienlijke beschadiging van 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, tenzij deze niet aan hem 
kan worden toegerekend. De schade kan niet op huurder worden verhaald als deze onder de 
dekking valt van een vooraf voor deze kampeerauto afgesloten verzekering. Eventueel eigen risico 
dat de verzekeraar van verhuurder in rekening brengt komt wél voor rekening van huurder. 

3) In geval van schade aan de camper en/of derden als gevolg van een verkeersongeval, al dan niet 
ontstaan door schuld van de huurder, is de huurder verplicht een officieel schadeformulier in te 
vullen, en wanneer noodzakelijk door de politie proces verbaal op laten maken. In het geval een 
huurder zonder geldige reden weigert het schadeformulier in te vullen, dan kan het volledige 
schadebedrag (zonder rekening te houden met het eigen risico) worden opgelegd aan de huurder. 

4) Huurder is aansprakelijk voor schade aan de camper die is ontstaan als gevolg van een klapband 
van een band niet ouder dan 8 jaar. Verhuurder dient onomstotelijk bewijs te hebben dat de band 
niet ouder is dan 8 jaar. Is de band ouder dan 8 jaar, dan is de verhuurder aansprakelijk voor de 
schade. 

5) De omniumverzekering is met reisbijstand en met een vrijstelling van 1.250 € PER schadegeval. 
Schade aan de luifel & andere accessoires zijn niet gedekt in de verzekering en worden in 
mindering van de waarborg gebracht. 

6) De onderweg noodzakelijke reparaties aan motor en mechaniek, mits voorlegging van een 
duidelijke en officiële factuur op naam van Wolf Express - Pluym Guillian, Ieperstraat 38, 8560 
Moorsele, België. Opgelet: gewone kassabonnen worden niet aanvaard! Indien er reparaties 
gebeurd zijn zonder overleg en goedkeuring met de verhuurder dan behoudt deze zich het recht 
voor een terugbetaling te weigeren. 

7) Onderhoud en herstelling dienen te worden uitgevoerd door een erkende merkgarage. Voor 
reparaties is de huurder verplicht zich vooraf in verbinding te stellen met de verhuurder, zoniet 
behoudt deze zich het recht voor een terugbetaling te weigeren. 

8) Indien er schade is heeft de verhuurder het recht de hiervoor nodige kilometers en tijdsbeslag van 
en naar de garage door te rekenen naar de huurder (€ 75 per schadegeval) 

9) De controle van terug ontvangst van het voertuig in goede staat gebeurt altijd onder voorbehoud  
van achteraf vastgestelde verborgen beschadigingen en/of gebreken Tot 48 uur na in ontvangst 
name. 

10) Indien de controle van terug ontvangst van het voertuig in het donker gebeurd, heeft verhuurder 
het recht om tot 48 uur na aflevering schade(s) te claimen. 

11) Bij het opzettelijk verzwijgen of verbergen van schade andere dan gebruikssporen zal bovenop de 
schadevergoeding een forfaitaire kost aangerekend worden van 125€. 

  



RIJBEWIJS EN IDENTITEITSKAARTEN 
1) De huurder dient een kopie voor te leggen van rijbewijs en identiteitskaart van alle bestuurders 
2) De huurder verklaart niet vervallen te zijn van het recht op besturen en tevens een grondige kennis 

te hebben van het besturen van een wagen. 
 

BOETES 
1) De huurder en de bevoegde bestuurder zijn aansprakelijk voor processen en begane 

overtredingen; in geen geval kan de verhuurder aansprakelijk worden gesteld. Deze factuur wordt 
achteraf doorgestuurd naar de huurder. 

2) Indien de verhuurder een of meer van de volgende verboden heeft opgenomen in zijn 
advertentie/voorwaarden ten tijde van het boeken, dan gelden de volgende boetes voor het 
breken van deze verboden: 
a) Gerookt in de camper: €350 (inclusief schoonmaakkosten) 
b) Huisdieren meegenomen: €350 (inclusief schoonmaakkosten) 
c) Naar landen geweest waar de groene kaart niet geldig is: €450 (plus eventuele                          

gevolgschade, zoals bijvoorbeeld niet gedekte schade aan de camper of derden) 
d) Naar wintersport(gebied) geweest: €450 (plus eventuele gevolgschade, zoals bijvoorbeeld 

niet gedekte schade aan de camper of derden) 
e) Festival bezocht: €350 

ONDERHOUD(ENKEL VAN TOEPASSING INDIEN U LANGER DAN 60 DAGEN 
HUURT) 
1) De huurder verbindt zich er toe het onderhoud van de wagen uitsluitend door een erkende garages 

te laten uitvoeren, volgens de instructies van het onderhoudsboekje, na overleg met de 
verhuurder. 

2) Herstellingskosten vallen ten laste van de huurder, indien bij de terugbrenging van de wagen aan 
de verhuurder geconstateerd wordt dat het voertuig niet voor onderhoud werd aangeboden 
volgens instructie van het onderhoudsboek. Om de kosten van deze herstellingen te bepalen is 
overeengekomen dat er tegensprekelijk een bestek zal opgemaakt worden met vermelding van 
alle uit te voeren werken en hun prijs, dat door beide partijen voor akkoord zal ondertekend 
worden. 

 

  



HUISREGELS 
1) Huisdieren zijn NIET toegelaten 
2) Roken is NIET toegelaten. 
3) Naar wintersport vertrekken met de camper is NIET toegelaten. 
4) Naar festival gaan met de camper is NIET toegelaten. 
5) Camper is in regel met volgende vignetten:  - Milieusticker voor Frankrijk 

       - Milieusticker voor Duitsland 
6) Het bestemmingsland moet u op voorhand meedelen, indien u een rondreis doet moeten alle 

geplande reizen meegedeeld worden zodat er informatie over alle vignetten voor de landen 
opgezocht en eventueel geboekt kunnen worden op kosten van de huurder. 

7) De huurder zal het voertuig slechts mogen gebruiken mits stipte naleving van alle wettelijke 
bepalingen. 

8) Het is verboden het voertuig te gebruiken om te duwen of te slepen, het onder te verhuren, het 
te gebruiken voor bezoldigd personen- of goederenvervoer, het aan te wenden voor koersen, 
snelheidsproeven of wedstrijden. 

9) Het is verboden klevers op het voertuig aan te brengen. (uitgezonderd vignetten voor bepaalde 
landen -> mits toestemming van de verhuurder) 

10)  De huurder is verplicht dagelijks bandenspanning, koelvloeistof enz. te controleren. 
11)  Het gebruik van frituurolie of licht-ontvlambare stoffen in het voertuig is verboden. 
12)  Het is verboden aanpassingen te doen of veranderingen aan te brengen aan het voertuig. 
13)  Ongeoorloofd behouden van de gehuurde wagen na verstrijken van de huurperiode is zonder 

meer verboden en zal aanleiding geven tot gerechtelijke stappen, onverminderd 
schadevergoeding. 

14)  Alle landen waarvoor het internationale verzekeringsbewijs van de verhuurder (groene kaart) 
geldig is, mogen met de camper worden bezocht. Landen welke geheel of ten dele in staat van 
oorlog verkeren, of waar oorlog of onrust dreigt, mogen beslist niet worden bezocht. 

15)  Indien inbeslagname plaats vindt door de politie of justitie omdat naar de mening van de 
overheidsinstantie de huurder met de camper verdovende middelen/drugs worden vervoerd, 
roekeloos rijgedrag met het voertuig is vertoond, de huurder nalatig is geweest bij het behaar van 
de camper of anderszins een misdrijf of overtreding is begaan, is de huurder verplicht tot volledige 
vergoeding van de door de verhuurder geleden schade. De door de verhuurder te maken 
(buiten)gerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de huurder. 

16) Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke-, immateriële-, materiële-, gevolg- of 
letselschade van de huurder of diens passagier(s), ontstaan door het gebruik van de camper, 
mechanische storing(en), een verkeersongeval, of een één- of tweezijdig schadegeval, tenzij deze 
schade het gevolg is van een gebrek aan de camper dat verhuurder kende zonder de huurder 
daarvan op de hoogte te brengen. 

17) Hij wordt aan ons terug bezorgd met een volle brandstoftank, het toilet geledigd en 
schoongemaakt, lege afvalwatertank en de binnenkant gereinigd (ijskast en diepvries niet 
vergeten). Als deze zaken niet in orde zijn, zullen we genoodzaakt zijn extra kosten (75 euro) aan 
te rekenen. 

18) De buitenkant reinigen we zelf. Ga er zeker NIET mee naar een carwash! 
19) Dieselverbruik & ad blue verbruik zijn ten laste van de huurder, oplevering met volle diestank en 

terug binnenleveren met volle diesel- & ad blue tank. Eventueel verschil is ten laste van de 
huurder. Hiervoor wordt 2.50 euro/liter diesel gerekend. 

20) De mobilhome wordt terug binnengeleverd met volle verswatertank. Indien dit niet gebeurd is 
wordt er € 75 aangerekend.  

21) Wordt de kampeerauto niet tijdig afgeleverd, dan heeft huurder recht op 75 euro per elk volgend 
uur na afspraak inlevering. 



22) Zorg te dragen dat de bestuurder in het bezit is van een geldig rijbewijs en daarmee de 
kampeerauto mag besturen. 

23) De kampeerauto zorgvuldig, in overeenstemming met zijn bestemming, te gebruiken. 
24) De instructies van de verhuurder op te volgen. 
25) De kampeerauto niet aan anderen dan aangegeven in deze overeenkomst in gebruik te geven of 

door te verhuren. 
26) De kampeerauto tijdig (zoals afgesproken in deze overeenkomst) en in dezelfde staat als bij 

aanvang van de in te leveren bij verhuurder. 
27) Het saldo dient betaald te zijn uiterlijk 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode in cash of 

via overschrijving. Bij gebreke hiervan heeft de verhuurder het recht de gereserveerde periode 
opnieuw te verhuren zonder dat dit enig recht geeft op de teruggave van het betaalde voorschot 
aan de huurder. 

28) In het voertuig is een track and trace toestel aanwezig. Hierdoor kunnen wij, wanneer dit 
noodzakelijk is, het voertuig lokaliseren. Dit toestel is geplaats wegens vermindering van de 
verzekeringspremie. 

29) Het laadvermogen is meegedeeld geweest met de huurder. De verhuurder kan niet aansprakelijk 
gesteld worden indien het voertuig overladen is. 

30) In geval van overmacht en het niet beschikbaar zijn van het juiste gereserveerde voertuigtype (bv. 
bij schade, panne of dergelijke) hebben wij het recht een vervangvoertuig in te schakelen zonder 
enige vorm van verdere schadevergoeding of herroeping. 

Aldus overeengekomen en door beide partijen ondertekend. 
Datum: ___________________________________________ 
Plaats: ____________________________________________ 
Handtekening huurder:       Handtekening verhuurder:  

 

 

 


