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1. Huurvoorwaarden en -overeenkomst
Deze huurvoorwaarden zijn bindend voor de huurder, verhuurder en diegenen die hem
vertegenwoordigen.
De huurder heeft niet het recht dit contract geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. Diegene
die onderhavige overeenkomst tekent, is en blijft steeds verantwoordelijk voor het besturen en het
gebruik van de motorhome en de strikte naleving van deze huurvoorwaarden.
Het in gebruik nemen van de wagen impliceert de aanvaarding - zonder voorbehoud - van onze
volledige huurvoorwaarden. Indien verschillende huurders zich samen verbinden zijn zij hoofdelijk en
ondeelbaar gehouden tot de volledige uitvoering van de huurovereenkomst.
De huurder draagt zorg voor de gehuurde motorhome zoals dat een goede huisvader betaamt.
De huurder erkent de motorhome in goede staat te hebben ontvangen met alle boorddocumenten en
wettelijke toebehoren.

2. Huurprijs
De huurder verklaart kennis te hebben genomen van de tarieven die gelden op de datum van het
afsluiten van de huurovereenkomst.
Hij verklaart deze te aanvaarden.
De huurprijs omvat:
• de terbeschikkingstelling van de motorhome met alle toebehoren en eventuele optie pakketten
“(zoals beschreven in de inventarislijst) gedurende de huurperiode;
• Volledige omniumverzekering met vrijstelling van €1250 (= waarborg)
• Technische bijstand voor het voertuig
• Alle uitrusting zoals aangegeven in de detail fiches van de motorhome.
De huurprijs omvat NIET:
• de kosten van reparatie aan de motor en mechanische delen als gevolg van verkeerd gebruik
dan wel verwaarlozing van ontstane defecten onderweg
• de kosten van de beschadigingen als gevolg van onoordeelkundig gebruik, opzet,
onoplettendheid, inbraak, oneigenlijk gebruik (bvb: rijden op niet-verharde wegen, …)
• de meer gereden kilometers: deze zijn als volgt verdeeld:
Huurtermijn 2 weken (of meer): geen km beperking
Huurtermijn 1 week: 2000 km
Huurtermijn weekend: 700 km
Supplement extra km: €0,20/km
• het verbruik van motorbrandstof, water, gas boven de inbegrepen hoeveelheid.
• eventueel gekozen optie pakketten.
• extra kosten voor het tanken, ledigen wc en afvalwater
• extra kosten van schoonmaak
• boetes onderweg
• de waarborg

3. Reservatie
De reservatie is pas definitief na ontvangst van een voorschot van 30 % (met minimum van 300€) van
de totale huurprijs (te voldoen binnen de 8 dagen na ondertekening van de overeenkomst) en het
bezorgen van de kopie van rijbewijs en identiteitskaart.
Het resterende saldo dient betaald te zijn uiterlijk 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode.
Bij gebreke hieraan, 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.

4. Waarborg
Een waarborg van € 1.250 zal uiterlijk 7 dagen voor vertrek via overschrijving gestort worden op het
rekeningnummer van WantIT bv. Dit is tevens de vrijstelling per schadegeval of diefstal.
De waarborg zal aan de huurder worden teruggestort op diens rekening, uiterlijk 4 weken nadat het
voertuig in dezelfde staat werd terugbezorgd, desgevallend na aanrekening van de uit huidig contract
voortvloeiende verbintenissen in hoofde van de huurder.
Boetes opgelopen gedurende de huurperiode dienen door de huurder betaald te worden.
Deze zullen dan ook ingehouden worden op de waarborg.
In geval van schade wordt deze bij inlevering van de motorhome beschreven en gefotografeerd.
Deze vaststelling dient door de huurder voor erkenning ondertekend te worden en dit onder
voorbehoud van achteraf opgemerkte, al dan niet verborgen en/of zichtbare schade en/of gebreken.
In geval van schade wordt de volledige waarborg ingehouden, tot na de afhandeling van het
schadedossier.
In mindering van de waarborg kunnen komen: ontbrekende delen, alle schade aan de motorhome en
inboedel, alsook schade ten gevolge van inbraak.
Per schadegeval zal een administratieve kost van 50€ aangerekend worden.
De waarborgsom is geen limiet op de vergoeding bij afrekening.

5. Annulatie
Annulatie geeft geen automatisch recht op ontbinding van dit contract, noch recht op terugbetaling van
het voorschot.

Bij annulering is de huurder verschuldigd:
• tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode : 30% van de huursom = het voorschot
• tussen 4 en 2 weken voor aanvang van de huurperiode : 50% van de huursom
• tot 2 weken voor aanvang van de huurperiode : 100 % van de huursom
Bij boekingen langer dan 1 maand voor vertrek is het afsluiten van een annulatieverzekering verplicht,
af te sluiten bij uw verzekeringsagent, en gelden de voorwaarden zoals vermeld in de polis.

6. Rijbewijs en identiteitskaarten
De huurder is de enige verantwoordelijke voor het besturen en het gebruik van het voertuig en het
gebrek aan onderhoud ervan tijdens de huurperiode.
De huurder dient bij een afsluiten van de overeenkomst een kopie te bezorgen van zijn paspoort en
geldig rijbewijs B (in België afgegeven).
De bestuurder dient minstens 5 jaar in het bezit te zijn van een in België geldig rijbewijs en tevens de
laatste 5 jaar niet uit het recht tot sturen te zijn ontzet. Alsook dient de bestuurder ouder te zijn dan de
leeftijd van 25 jaar.
De huurder moet alle (administratieve) boetes dragen als gevolg van het besturen en gebruik van het
voertuig eveneens alle administratieve onkosten. Boetes worden afgehouden van de waarborg, om
die reden wordt de waarborg pas na 4 weken terug gestort. Eventuele boetes welke na 4 weken
aankomen worden als nog op de huurder verhaald.
De huurder verbindt er zich eveneens toe alle wettelijke en reglementaire bepalingen na te leven, in
het bijzonder de wegcode.

De huurder is verantwoordelijk voor het eventueel overschrijden van de MTG (maximum toegelaten
gewicht, zie COC) en eventuele boetes of gevolgen hieraan verbonden.

7. Verzekeringen
Op straffe van verval van verzekeringswaarborgen dienen de landen die bezocht zullen worden
opgegeven te worden. Voorbehoud dient ook gemaakt te worden voor streken of plaatsen met hoge
risico’s: zoals, politieke onlusten, betogingen, stakingen, oorlog, gebieden gevaarlijk voor
natuurrampen, enz…
Wordt het voertuig in eigendom opgeëist om reden van ontduiking van invoerrechten, accijns, BTW of
omwille van smokkel, het in bezit hebben van wapens, handel of vervoer van verdovende middelen of
om welke andere reden dan ook, dan vervallen alle verzekeringsvoorwaarden. De huurder is dan van
rechtswege alleen en volledig verantwoordelijk voor het vergoeden aan de verhuurder van het verlies
van het voertuig en van alle daaruit voortvloeiende schade en onkosten.
De motorhome is door de verhuurder omnium verzekerd met een vrijstelling ten bedrage van de
waarborg. Het bedrag geldt per afzonderlijke schadegeval.
Landen waarvoor de “groene kaart” geen dekking verleent mogen expliciet NIET worden bezocht.
De motorhome is gedekt door een bijstandsverzekering (pechverhelping) voor de wagen.
Voor deze verzekering gelden volgende landen als uitzondering: Albanië, Wit-Rusland, Israël, Iran,
Moldavië, Oekraïne en Marokko.
Een bijstandsverzekering voor personen (medische kosten) is hierin NIET voorzien.
De huurder wordt aangeraden een reisbijstandsverzekering af te sluiten voor de personen die de reis
meemaken.
De motorhome is gedekt door de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.
De verhuurder/eigenaar behoudt zich het recht voor, al naargelang de omstandigheden, om in geval
van materiële schade of in geval van (poging) tot diefstal de volgende bedragen terug te vorderen van
de huurder:
• De eigen schadebijdrage, excl BTW, als bijdrage voor de schade geleden door de verhuurder
bij elk ongeval
• Het geheel of een gedeelte van de door hem aangebrachte schade in volgende gevallen: het
nalaten van het nemen van preventieve maatregelen tegen diefstal (vergrendelen van deuren,
sleutels op contact laten zitten, ...) het rijden in dronken toestand, alcoholintoxicatie, rijden
onder invloed van drugs of geneesmiddelen, verdovende middelen of geneesmiddelen en het
toebrengen van schade aan de binneninrichting van de motorhome dat niet te wijten is aan
een verkeersongeval.
In geval van een verkeersongeval zal de eigen schadebijdrage, ambtshalve gevorderd en
terugbetaald worden aan de huurder na terugvordering bij een verantwoordelijke derde.
De risico’s voor materiële schade zijn onderworpen aan de bepalingen inzake brand, diefstal,
glasbreuk, natuurkrachten en materiële schade.
De goederen die zich in het voertuig bevinden zijn niet gedekt.

8. Gebruik
De huurder zal :
• De motorhome gebruiken en behandelen als een goede huisvader en een voorbeeldige wijze
verzorgen en onderhouden
• Rekening houden met maten (lengte, breedte, hoogte) van de wagen (aangegeven in de
wagen)
• De verkeersregels stipt op te volgen en het rijgedrag en snelheid aanpassen aan dit type
wagen, de weers- en verkeersomstandigheden
• Regelmatig het oliepeil en niveau van de motorvloeistoffen nazien en eventueel aanvullen met
kwaliteitsproducten
• Voor elk vertrek nazien of de steunen, zonneluifel, vensters, koepels volledig ingeklapt en
beveiligd zijn.
• Er voor zorgen dat de afvaltanks ten gepaste tijde geledigd worden
• Er zorgvuldig op letten dat de afvoeren niet verstopt raken door afval
• Waterleidingen en dito apparaten beschermen tegen vorst

Het is verboden om:
• Roken in het voertuig (zowel in het leefgedeelte als in het bestuurdersgedeelte)
• Huisdieren zijn niet toegelaten.
• Om hygiënische redenen is het gebruik van matrasbeschermers op de bedden verplicht.
• Om de pop-up, dakluifels en ramen geopend en de satellietantenne omhoog te laten tijdens
het rijden.
• Om stickers aan te brengen.
• Het gebruik in de motorhome van een friteuse, fonduestel, kaarsen, ...
• De motorhome te gebruiken voor een wintersport (ski/snowboard) vakantie. Reizen in de
winter kan wel.
• De motorhome te gebruiken voor bezoek aan muziekfestivals, voetbalwedstrijden en andere
risicovolle activiteiten
• De motorhome te gebruiken om te duwen of te slepen
• De motorhome onder te verhuren aan derden
• De motorhome aan te wenden voor snelheidsproeven of andere wedstrijden.
• Aanpassingen te doen of veranderingen aan te brengen aan het voertuig.
• Het is verboden de motorhome te reinigen met bijtende producten, hogedrukreiniger,
schuursponsen, schuurborstel of carwash. Voor het poetsen van de ramen GEEN glasspray
gebruiken!
Deze punten kunnen aanleiding geven tot het intrekken van de waarborg en het aanrekenen van extra
kosten voor een chemische reiniging van het voertuig.
De huurder verplicht zich ertoe de motorhome te onderhouden als een goede huisvader en dagelijks
olie, waterpeil en bandendruk te controleren en de GPS veilig uit het zicht op te bergen bij het verlaten
van de wagen.
De huurder dient er zorg voor te dragen dat bij elke lekke band, de kapotte band gerepareerd wordt op
zijn kosten. Of vervangen door een band van hetzelfde merk en type.
Het gebruik van de satellietschotel (indien aanwezig) is volledig voor risico van de huurder, de
eventueel hieruit voortkomende schade eveneens.

9. Ongevallen, schade
De huurder verplicht zich ertoe bij ongeval, schade of pech (hoe klein ook) de verhuurder steeds te
verwittigen op nummer (+32) (0)496 53 98 02.
Spontane melding van schade bij aankomst is verplicht.
De huurder verplicht zich ertoe bij een verkeersongeval een Europees aanrijdingsformulier zorgvuldig
in te vullen.
En dit te ondertekenen door beide partijen. Alsook laat de huurder een proces verbaal opmaken door
de plaatselijke politiediensten.
Schade die door de verzekeringsmaatschappij niet zou vereffend worden, wegens niet of niet-correct
invullen van het aanrijdingsformulier zal op de huurder verhaalbaar zijn.
Alle eventuele herstellingen dienen in een officieel erkend agentschap van Citroën te worden
uitgevoerd.
Voor alle herstellingen dient de huurder eerst de verhuurder toestemming te vragen, hetzij telefonisch
of per email.
De vervangen onderdelen dienen door de huurder worden meegebracht, zodat deze kunnen
onderzocht worden indien dit nodig blijkt te zijn.
De huurder ontlast WantIT bv van elke aansprakelijkheid en schadevergoeding in geval van technisch
defect en voor alle nadelige gevolgen, lichamelijke letsels, enz. die uit om het even welk defect en/of
ongeval zouden kunnen voortvloeien, wat ook de oorzaak was van het ongeval of de schade.
WantIT bv is niet verantwoordelijk voor schade of pech ten gevolge van weersomstandigheden.
Elke schadevergoeding door de verhuurder is uitgesloten. Integendeel, er kan schadevergoeding
geëist worden van de huurder die gehouden is de nodige voorzorgen te nemen tegen de
weersomstandigheden of tegen bevriezen van waterinstallaties, diesel, olie, enz.
Parkeren van uw eigen wagen bij WantIT is mogelijk, doch op volledige verantwoordelijkheid van de
huurder

10. Afhalen en terugbezorgen van de motorhome
Bij vertrek zal de verhuurder samen met de huurder een staat van bevinding en inventaris opmaken
van het voertuig en zijn inboedel.
Deze staat wordt ondertekend door beide partijen en bijgevoegd bij de overeenkomst.
Bij het terugbrengen zal opnieuw samen met de huurder een staat van bevinding en inventaris van het
voertuig en zijn inboedel worden opgemaakt.
Eventuele schade aan het voertuig, interieur en/of de inboedel zal op basis van het prijsbestek, in
rekening worden gebracht aan de huurder via de waarborg, tegen de geldende tarieven van een
erkend hersteller of in geval van ontbrekende of beschadigde inboedel, tegen de tarieven vermeld op
de inventaris.
De motorhome wordt aan de huurder afgegeven in perfecte staat zowel wat het koetswerk, de motor,
de mechanische onderdelen als de binnenruimte en de bekleding betreft, zonder uiterlijk zichtbare
schade, met uitzondering van de gebeurlijke schade die op de staat van bevinding zal worden
vermeld.
Bij teruggave moet de dieseltank volledig gevuld zijn (witte diesel !).
De afvalwatertank dient leeg te zijn bij teruggave, alsook de toilettank dient geleegd en gereinigd te
zijn. (geen nieuw product in te doen bij teruggave)
De motorhome dient proper doch niet gereinigd teruggegeven te worden, zowel interieur als exterieur.
Indien dit niet het geval is, mogen extra kosten worden aangerekend.
Mogelijke extra kosten:
• Extra reinigen wegens extreem vuil €100
• Ledigen en reinigen WC tank €40
• Ledigen afvalwatertank €40
• Reinigen matras €200/st
• Reinigen tapijten €50
• Lege mazouttank Prijs tankbeurt + €20
• Chemische reiniging na roken of frituren of meenemen dieren €500
• Reiniging van zetelkussens €100
• Herstellen zetelkussens kosten factuur hersteller.
Afhalen en teruggeven gebeurt op de in de overeenkomst vermelde datum en uur, zodat een stipt
vertrek aan de volgende huurders kan gegarandeerd worden.
Opgelet: voor het laattijdig terugbrengen van het voertuig wordt 100€ per uur vertraging aangerekend.
Vanaf 4 u na het verstrijken van het teruggave tijdstip, wordt de motorhome als gestolen gemeld bij
politie.
Het eerder terugbrengen van het voertuig geeft geen aanleiding tot gedeeltelijke terugbetaling.
Voor vertrek en teruggave dient rekening te worden gehouden met het opmaken van staat van
bevinding, inventaris en een korte uitleg omtrent het gebruik van de motorhome. Hiervoor trekken we
ongeveer een uurtje uit.
De standaard tijdstippen voor afhalen en terug brengen zijn:
• Weekend Begin: vrijdag 16:00u
• Weekend Einde: maandag 17:00u
• Week Begin: vrijdag 16:00u
• Week Einde: vrijdag 10:00u
• vertrek op andere weekdagen en tijdstippen is mogelijk op aanvraag, maar dit enkel buiten het
hoogseizoen

11. Overmacht en afstand van verhaal
Indien het gehuurde voertuig door overmacht (bv ongeval, dringende herstelling of eventueel defect)
niet kan ter beschikking gesteld worden aan de huurder, zal de verhuurder trachten om een ander
voertuig ter beschikking te stellen. Indien dit gebeurt binnen de 24 uur, kan de huurder geen
aanspraak maken op een annulatie, noch op een verzoek tot terugbetaling of reductie.
De huurder ziet af van alle verhaal tegen de verhuurder in geval van niet beschikbaar zijn van de
motorhome op de voorzien dag en of uur, door pech, ongeval, repatriëring of laattijdig inbrengen door

de vorige huurder. Indien de verhuurder geen oplossing kan aanbieden binnen de 24 uur vervalt de
huurverbintenis en worden zowel huursom en waarborg integraal terugbetaald. De huurder kan
geenszins aanspraak maken op een vergoeding door het optreden van een defect aan de motorhome
voor of tijdens de huur.

12. Ontbinding
In geval van faillissement, curatele, voogdij, gerechtelijk akkoord, overlijden, onbekwaam verklaring,
strafrechtelijke hechtenis, ontbinding of vereffening van de huurder, bewarend of uitvoerend beslag op
de motorhome, opvordering door de overheid of het niet naleven van één van de verplichtingen, geeft
aanleiding tot de van rechtswege ontbinding van de huidige overeenkomst zodat de verhuurder zich
terug in het bezit mag stellen van de motorhome op kosten van de huurder, zonder dat een vonnis of
overheidsbeslissing vereist is.

13. Betwistingen
Alle geschillen en betwistingen worden onderworpen aan de rechtbanken van Gent.

Opgemaakt in 2 exemplaren, elke partij verklaart een exemplaar te hebben ontvangen.

