
       DUTCH TRAVELS 
 

Algemene huurvoorwaarden 

1. Overeenkomst 

 Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van de contractuele rechtsverhouding tussen 

de verhuurder en de huurder en zijn van toepassing op de huurovereenkomst die de huurder 

bindt. 

Afspraken die zouden afwijken van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk mits 

voorafgaande schriftelijke instemming van de verhuurder en zullen enkel het beding of de 

bedingen vervangen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van 

toepassing. 

Zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder, kan de huurder de overeenkomst 

niet geheel of gedeeltelijk, aan derden overdragen. 

De huurder verklaart uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud, kennis te hebben genomen 

van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden voor de gehele huurperiode. 

De huurder accepteert de aanwezigheid van GPS apparatuur waarmee de verhuurder ten 

aller tijde de locatie van het gehuurde kan inzien.  

 

2. Gehuurde voertuig 

De verhuurder verhuurt aan de huurder het voertuig dat beschreven wordt in de 

huurovereenkomst. Het huidige contract verleent de huurder het recht van gebruik van het 

voertuig in kwestie. De huurder is volledig verantwoordelijk voor het besturen en gebruiken 

van het gehuurde voertuig. Hij zal het voertuig gebruiken als een goede huisvader en met 

respect voor de lokale geldende wetten. Dit geldt eveneens voor iedere andere aangegeven 

bestuurder. 

De trekkracht de trekkende auto zal minimaal 520 kg bij onbeladen en mag worden beladen 

tot maximaal 750 kg max.  

  

3. Rijbewijs en identiteitskaart 

 

De huurder moet bij de ondertekening van de huurovereenkomst de volgende originele 

documenten voorleggen. Een kopie van deze documenten wordt vervolgens als bijlage bij de 

overeenkomst gevoegd.   

a. Identiteitskaart/paspoort bestuurder met BSN nummer 



b. Rijbewijs B bestuurder; 

En deze document ter inzage bij ophaalmoment. Een kopie overhandigen is niet nodig.  

c. Geldig keuringsbewijs trekkend voertuig; 

d. Geldig verzekeringscertificaat trekkend voertuig. 

Enkel de aangegeven bestuurder mag het gehuurde caravan trekken. Wanneer de huurder 

en de aangegeven bestuurder niet dezelfde persoon zijn, dan blijft de huurder 

verantwoordelijk voor het handelen van de aangegeven bestuurder. Als een andere persoon 

dan de bestuurder de caravan sleept, dan kwalificeert dit als een ernstige contractuele 

wanprestatie. 

De minimum leeftijd voor het huren en slepen van de caravan is 23 jaar. 

  

4.Prijs 

 

Minimaal twee weken huren voor €1300,- 14 nachten, van vrijdag 15u tot vrijdag 12u 

Extra kosten €75 per huurperiode: reiniging bedlinnen, gas voor het voorneus en 

administratie. 

 

De prijzen zijn steeds inclusief BTW. De Prijs wordt door de huurder betaald op het 

rekeningnummer van Dutch Travel op bankrekening NLKNAB0605751625 met vermelding 

van naam en huurperiode, en in volgende schijven: 

-              50% van de prijs bij reserveren 

-              50% uiterlijk 14 dagen voor de voorziene datum van vertrek. 

 

Inclusief:  

Laken voor het bed (160x200), twee dekbedden (150x200), Twee (2) kussens, incl. twee (2) 

theedoeken (na verhuur alle linnen in een kussensloop verzamelen)  

Snijplank, pannenset, onderzetter, kooktoestel op gas, twee (2) schalen, twee (2) grote 

boorden en twee (2) kleine boorden,(2) soepkommen, twee (2) bekers, twee (2) koffie/thee 

bekers, koffie trechter, twee (2) set bestek (mes/grote en kleine lepel/vork), broodmes, 

vleesmes, garde, spatel, blikopener, flessenopener, afwasborstel en een afwasbak.  

 

Als er tussen de datum van de reservering en de voorziene datum van vertrek minder dan 14 

dagen is, dan zal de huurder op het ogenblik van de reservatie de volledige prijs (100%) 

betalen. 

Bij gebrek aan tijdige en/of volledige betaling heeft de verhuurder het recht de 

gereserveerde periode opnieuw open te stellen en mag de verhuurder een eventueel reeds 

betaald integraal behouden. 



De verhuurder behoudt zich het recht voor om eventuele optelfouten op de 

huurovereenkomst te corrigeren. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW. 

De huurprijs omvat niet: 

Herstellingen aan mechanische delen ten gevolge van schade, de kosten van beschadigingen 

als gevolg van verkeerd gebruik, opzet, onoplettendheid, oneigenlijk gebruik zoals rijden op 

niet verharde wegen, overvloedig water, brand enz. De verzekering van persoonlijke 

bezittingen van de huurder, aanwezig in de huurcaravan; 

Alle kosten, boetes, buitenrechtelijke afhandeling voor een misdrijf uitgaven, belastingen, 

voor alle overtredingen van wetten en verordeningen op het gebied van de douane en 

overtredingen van wetten die betrekking hebben op de lokale verkeersregels, of op andere 

regels. In het geval van boetes wegens het niet respecteren van de verkeersregels en/of van 

de reglementering inzake stilstaan of parkeren, behoudt de verhuurder zich het recht om 

€25,- euro aan administratie kosten te factureren per incident; 

De huurder staat zelf in voor de kosten van eender welk vignet of tolvignet dat nodig is voor 

de caravan. Na het aanbrengen van het vignet op de caravan, op de door de betrokken 

instanties aangegeven positie op het caravan, mag het niet meer verwijderd worden. 

 

5. Waarborg 

 

Naast de Prijs dient de huurder ook een financiële waarborg te betalen. De waarborg dient 

om volgende kosten te dekken: eventuele schade, de vervanging van gebroken of verloren 

zaken, zowel binnen als buiten, met inbegrip van inrichting, decoratie, …. 

Alle los liggende voorwerpen dienen vast gemaakt te worden om schade aan het interieur en 

exterieur te voorkomen.  

Om te waarborgen dat het caravan onbeschadigd en schoongemaakt wordt teruggebracht, 

dient ten laatste de ochtend van de dag van aanvang van de huurperiode, een waarborgsom 

van factureren €1.000,- te worden overgemaakt op bankrekeningnummer van Dutch Travel 

NLKNAB0605751625. De waarborg zal teruggestort worden op rekening van de huurder, 5 

werkdagen na inleveren van de caravan. Eventuele schade- of andere door de huurder 

verschuldigde kosten zullen hierbij gecompenseerd worden. 

Wanneer het bedrag van de waarborg ontoereikend is om de schade- of andere door de 

huurder verschuldigde kosten te dekken, zal de verhuurder aan de huurder betaling van 

bijkomende vergoedingen opeisen. De terugstorten van de waarborg houdt niet automatisch 

in dat de verhuurder erkent dat er geen schade aan het verhuurde goed zou zijn berokkend. 

 

6. Bedenktijd en ontbinding  

Huurders hebben gedurende 24 uur na het tot stand komen van de huurovereenkomst een 

ontbindingsrecht. Dit geldt niet als de huurovereenkomst is gesloten in direct contact tussen 



verhuurder en huurder binnen een verkoopruimte, bijvoorbeeld aan de verhuurbalie. Het 

geldt ook niet wanneer de huur met instemming van de consument tijdens de bedenktijd al 

is uitgevoerd en de consument heeft ingestemd met het feit dat er geen ontbindingsrecht 

geldt. Is de huur tijdens de bedenktermijn met instemming van de consument gedeeltelijk 

uitgevoerd, dan geldt dat de consument de dienst naar rato betaalt bij ontbinding tijdens de 

bedenktijd. 

 

7. Annulering en wijziging  

 

Annuleringen moeten schriftelijk aan de verhuurder worden doorgegeven: 

bij annulering tot één (1) maanden voor de aanvang huurperiode, bedraagt de vergoeding 

50% van de totale huurprijs. 

bij annulering van minder dan één (1) maand tot aanvang huurperiode, bedraagt de 

vergoeding 1000% van de totale huurprijs. 

Indien omstandigheden of overmacht de verhuurder dwingen tot annulering doordat er een 

gebrek aan een beschikbare caravan is, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de 

huurder en onmiddellijk zal de verhuurder het reeds betaalde bedrag terugstorten. De 

verhuurder heeft geen ander recht dan het terugvorderen van het betaald bedrag. 

Indien huurder de huurovereenkomst wenst te annuleren, ontslaat hem dit niet van zijn 

verplichting om de overeengekomen huurprijs aan verhuurder te voldoen. Ons advies is 

daarom om een annuleringsverzekering af te sluiten. Raadpleeg daarvoor uw adviseur. 

Indien huurder de huurovereenkomst wenst te wijzigen van datum, maximaal één (2) weken 

voor vertrek dan berekend de verhuurder €100,- per wijziging in rekening. 

Als huurder het gehuurde Mink Caravan niet op tijd inlevert, mag de verhuurder de volledige 

daghuurprijs van €95,- in rekening brengen voor elke dag dat het gehuurde te laat terug 

komt. Daarnaast zal de verhuurder de daghuurprijs verhogen met € 150,- per dag voor elke 

dag te laat. Ook mag verhuurder om een vergoeding voor schade vragen, zowel voor schade 

die bestaat, als voor schade die nog zal volgen. Als het onmogelijk is en blijft het gehuurde 

terug te geven, dan wordt geen hogere huurprijs in rekening gebracht.  

Zodra de verhuurder weet dat hij te laat zal komen met het terugbrengen van het gehuurde, 

moet hij dit meteen melden aan verhuurder. 

 

8. Verzekering – ongevallen – schade – boetes 

Het gehuurde goed is verzekerd onder de verzekeringspolis (WAM-verzekering) van het 

trekkende voertuig. De huurder is verplicht om het trekken van het gehuurde goed bij zijn 

WAM-verzekeraar aan te geven voor de huurperiode om zich er zo van te verzekeren dat 

minimum dezelfde dekking ook voor het gehuurde goed actief is. 



De keuring (APK) van het trekkende voertuig alsook de keuring van de trekhaak dient 

wettelijk in order te zijn voor de huurperiode. 

Ons advies is  dat de huurder de Mink caravan afzonderlijk verzekeren bij een 

verzekeringsinstelling, dit volledig ten laste van de huurder. 

De huurder moet zorgen dat zijn trekkend voertuig verzekerd is voor repatriëring van zowel 

zijn eigen wagen als het gehuurde goed. Wordt de caravan opgeëist om reden van 

ontduiking van invoerrechten, accijns, BTW of smokkel, in het bezit zijn van wapens, 

verdovende middelen of om welke reden ook, dan vervallen alle verzekeringsvoorwaarden 

en is de huurder van rechtswege alleen en volledig verantwoordelijk voor de vergoeding van 

het verlies van de caravan en alle daaruit voortvloeiende schade en onkosten. Voorbehoud 

dient ook gemaakt te worden voor streken en of plaatsen met hoge risico’s zoals politieke 

onrusten, oorlog, alsook met een hoog risico op natuurrampen. Dit geldt zeker voor alle 

landen aangeduid op elk verzekeringsdocument (zie uw eigen papieren). De verzekering van 

de verhuurder komt niet tussen wanneer de caravan op transport moet voor repatriëring ten 

gevolge van een technisch defect van het trekkende voertuig en/of caravan. Verder komt de 

verzekering ook niet tussen bij schades veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van de 

huurder of losliggende voorwerpen in de caravan die schade veroorzaken tijdens het rijden. 

Wanneer de caravan tijdens de verhuurde periode beschadigd wordt, ongeacht de oorzaak, 

komt dit voor rekening van de huurder. Ook bij diefstal. De verhuurder kan zich voor 

integraal vergoeding tot de huurder richten. 

De huurder en de bestuurder zijn aansprakelijk voor boetes en overtredingen die zij hebben 

begaan tijdens de huurtijd van de caravan . In geen geval kan de verhuurder aansprakelijk 

worden gesteld. -Bij eender welke boete die na het inleveren van het de caravan ontvangen 

wordt, zal bovenop de boete, een administratieve kost van €25,00 aangerekend worden. 

  

9. Defecten 

 

De huurder heeft gedurende de huurperiode onderhoudsplicht en hij dient alle maatregelen 

te treffen om de caravan in de oorspronkelijke staat terug te bezorgen. De huurder is met 

name gehouden om regelmatig de bandenspanning na te kijken.  Bij lekke of kapotte band, 

dient de huurder voor herstelling of vervanging te zorgen.   

Bij elk defect dient de huurder de verhuurder schriftelijk op de hoogde te stellen.    

De verhuurder is geenszins aansprakelijk voor technisch defect en voor alle nadelige 

gevolgen, blijvende lichamelijke letsels, enz. ... die uit om het even welk defect en/of ongeval 

zouden kunnen voortvloeien, wat de oorzaak van het ongeval of de schade ook is.  

Eventuele noodzakelijke mechanische herstellingen tijdens de huurtijd, anders dan de 

herstelling of vervanging van een band, mogen pas uitgevoerd worden door een erkend 

hersteller na overleg en goedkeuring van de verhuurder. Mits voorlegging van een officiële 

factuur op naam van Dutch Travel Nieuwstraat 20, 2152 BG Nieuw Vennep BTW NL 



004649876B93, is een terugbetaling van reparatiekosten mogelijk voor zover de huurder 

niet zelf voor de schade aansprakelijk is en dit kan aantonen. De huurder heeft geen recht op 

vergoeding voor de duurtijd van het herstel van de caravan en misgelopen vakantiedagen. 

De verhuurder is niet verantwoordelijk voor schade of pech ten gevolge van 

weersomstandigheden of vorst. 

 

10. Huurperiode 

 

- Minimaal twee weken huren voor €1300,- 14 nachten, van vrijdag 15u tot vrijdag 12u 

 

11. Gebruik van de caravan en toebehoren 

 

Alle directe en indirecte schade veroorzaakt aan de caravan en/of inboedel die niet te wijten 

is aan normaal gebruik als een goede huisvader, wordt verhaald op de huurder. 

De huurder mag de caravan slechts gebruiken mits stipte naleving van alle wettelijke 

bepalingen. Het is verboden de caravan onder te verhuren, te gebruiken voor personen- of 

goederenvervoer, de caravan aan te wenden voor koersen of wedstrijden. De caravan mag 

ook niet gebruikt worden op festivals, in optochten of op party’s, noch voor competities, 

snelheidswedstrijden, rijlessen of testritten. 

Er mogen geen personen in de caravan aanwezig zijn tijdens het rijden. Alle eventuele 

boetes zijn ten laste van de huurder. 

De huurder mag geen veranderingen aanbrengen aan de caravan. Als de huurder het goed 

toch wijzigt, zal de verhuurder alle directe en indirecte kosten van welke aard dan ook om de 

caravan in zijn oorspronkelijke staat te herstellen integraal verhalen op de huurder. Het is 

verboden stickers e.d. aan te brengen op de caravan. 

Het gebruik van frituurolie, gourmet en/of fonduetoestellen in en in de nabijheid van de 

caravan is te alle tijden verboden. 

Roken en Huisdieren in de Mink caravan zijn ten strengste verboden. Indien er gerookt is of 

huisdieren haar gevonden is wordt er €100,- aan reinigingskosten in rekening gebracht en 

word bedrag van de borg ingehouden.  

De geplande reis met de caravan mag uitsluitend binnen deze lidstaten van de Europese 

Unie, nl. België, Oostenrijk, , Kroatië, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, 

Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, 

Polen, Portugal, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Noorwegen en Verenigd Koninkrijk. 

Een reis naar een land die niet benoemd is, kan uitsluitend met schriftelijke toestemming 

van de verhuurder bevestigd worden.  

  



12. Afhalen en terugbezorgen 

 

De caravan dient bij het einde van de huurperiode te worden afgeleverd, bij Dutch Travels, 

Nieuwstraat 20, 2152 BG Nieuw Vennep. 

Het eerder binnenbrengen van de caravan geeft geen recht op enige terugbetaling. 

Wanneer de huurder het nalaat de gehuurde caravan op het voorziene tijdstip terug te 

brengen, zonder de verhuurder daarvan op de hoogte te brengen en zonder uitdrukkelijke 

toestemming van de verhuurder, wordt een vergoeding aangerekend van €60 per begonnen 

uur. Deze vergoeding zal in mindering worden gebracht van de waarborgsom of indien die 

niet toereikend is, gefactureerd worden. 

 

Ongeoorloofd houden (ontvreemding) van de gehuurde caravan na het verstrijken van de 

huurperiode is zonder meer verboden en zal aanleiding geven tot gerechtelijke stappen, 

onverminderd schadevergoeding. 

De caravan dient bij aflevering volledig te zijn schoongemaakt en dient zich in een 

onberispelijke staat te bevinden. Bij inlevering van de caravan, zullen de huurder en de 

verhuurder de caravan inspecteren op mogelijke beschadigingen. Het nazicht gebeurt altijd 

onder voorbehoud van achteraf verborgen gebreken of beschadigingen. 

 

13. Aansprakelijkheid verhuurder 

 

De verhuurder is slechts aansprakelijk voor grove contractuele fout of bedrog of voor zover 

de verhuurder een essentiële verbintenis niet is nagekomen. 

Bij aanvang van de huurperiode, stelt de verhuurder het gehuurde goed ter beschikking van 

de huurder. Indien de gehuurde caravan bij aanvang van de huurperiode niet ter beschikking 

kan worden gesteld, verbindt de verhuurder zich ertoe om een gelijkwaardig vervangend 

caravan te voorzien. Als de verhuurder geen vervangend voertuig ter beschikking stelt 

binnen 24 uur na de voorziene aanvang van de huurperiode, zal de verhuurder per verloren 

dag een overeenkomstig deel van de huurprijs terugbetalen. 

Maximaal kan niet meer dan de volledige huursom worden terugbetaald, en de huurder 

verklaart zich uitdrukkelijk akkoord dat de verhuurder nooit aansprakelijk kan worden 

gesteld voor welke kosten dan ook ten gevolge van overmacht, inhoudende een 

omstandigheid die volledig buiten de macht van de verhuurder ligt. 

 

14. Slotbepalingen 

 



Onder uitdrukkelijk voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en aanvullingen, die steeds deel 

uitmaken van deze huurovereenkomst. Elk geschil zal onder toepassing van het Nederlandse 

recht en de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Haarlem. 

 

 


