
ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

1. Overeenkomst
Deze overeenkomst is bindend voor de huurder. Hij heeft niet het recht dit contract, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, 
zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder. Diegene die dit contract ondertekent, is altijd verantwoordelijk voor de caravan en 
alles wat deze overeenkomst omvat. Het in gebruik nemen van de caravan impliceert de aanvaarding, zonder voorbehoud, van de volledige 
huurvoorwaarden. De overeenkomst is eveneens van toepassing in geval van gratis ter beschikking stellen van een caravan.
2. Rijbewijs en identiteitskaart
De huurder moet bij onderschrijven van het contract zowel identiteitskaart en rijbewijs voorleggen, alsook keuringkaart en verzekerings-
document van het trekkend voertuig.
3. Leeftijd
De minimum leeftijd voor het besturen en huren van het voertuig is 26 jaar, en de bestuurder moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. 
Bij ongeval (in fout) verhoogt de vrijstelling met 500 € voor eigen risico, en met 250 € voor BA uitbating (schade aan derde), bij chauffeurs 
jonger dan 25 jaar. De huurder verklaart hierbij ook dat hij de laatste 3 jaar, startende vanaf de huurdatum, geen ongeval met motorvoertuig 
of dergelijke andere heeft gehad. De huurder verklaart ook dat hij in de laatste 5 jaar niet werd opgezegd voor zijn verzekering BA motor-
rijtuigen. Houdt de huurder zich niet aan deze huurvoorwaarden zal de verzekering elke tussenkomst betwisten.
4. Prijsberekening-reservatie
De reservatie is pas definitief na het betalen van het vastgestelde voorschot, 25% van het totale bedrag. Het saldo moet uiterlijk 14 dagen 
voor vertrek op onze bankrekening aanwezig zijn. Bij gebreke hiervan heeft de verhuurder het recht de gereserveerde periode opnieuw te 
verhuren zonder dat dit enig recht geeft op teruggave van het betaalde voorschot aan de huurder. De verhuurder behoudt zich het recht 
voor om eventuele optelfouten op de huurovereenkomst te corrigeren. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
5. Waarborg
De huurder is aan de verhuurder een waarborg verschuldigd, van € 1.250,- welke op de voorgeschreven datum wordt overgeschreven, 
namelijk 14 dagen op voorhand. Of na uitdrukkelijke afspraak op de dag van vertrek. Deze waarborg zal teruggestort worden op reken-
ing van de huurder, 5 werkdagen na inleveren van de caravan. Dit op voorwaarde dat deze in dezelfde staat werd terugbezorgd, zoals 
omschreven in de voorwaarden. De verhuurder zal bij afrekening rekening houden met alle kosten, schadevergoedingen en /of eventuele 
verkeersboetes. Indien deze later binnenkomen blijven zij ten laste van de huurder. De verhuurder brengt de huurder ervan op de hoogte, 
de huurder betaalt de boete aan de verhuurder, en hij draagt deze over aan de bevoegde instantie. De controle bij inlevering van de cara-
van gebeurt altijd onder voorbehoud van achteraf verborgen gebreken of beschadigingen.
6. Annulering
Bij annulering is de huurder verschuldigd:
* tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode: 50% van de huursom
* tot 3 weken voor aanvang van de huurperiode: 100% van de huursom
7. De huurprijs omvat
De verzekering tegenover derden (Burgerlijke Aansprakelijkheid), omnium, brand, diefstal en eigen schade met een vrijstelling afhankelijk 
van het type voertuig en per raakpunt (vastgesteld door de verzekeringsmaatschappij).
8. Ongevallen-schade-overtredingen-defecten
Eventuele noodzakelijke mechanische herstellingen onderweg, mogen pas uitgevoerd worden door een erkend hersteller van het merk na 
overleg en goedkeuring van de verhuurder. Mits voorlegging van een officiële factuur op naam van DKW Caravans bvba, Roeselarestraat 
415, 8560 Wevelgem, BTW 0457358067, is een eventuele terugbetaling mogelijk. Gewone kasbonnen worden niet aanvaard. Zonder 
overleg is de verhuurder niet genoodzaakt om de herstelfactuur te betalen. Bij elk verkeersongeval of defect verwittigt de huurder steeds de 
verhuurder. Bij verkeersongeval, diefstal, poging tot diefstal of vandalisme dient een proces-verbaal opgemaakt te worden door de plaat-
selijke politie. In ieder geval moet bij om het even welke waarneembare schade aan de buitenkant van het voertuig, het blauwe Europese 
aanrijdingsformulier ingevuld en ondertekend worden.
Bij het niet, of niet correct, invullen van de documenten, wordt de schade aan de huurder aangerekend. De huurder en de bevoegde bestu-
urder zijn aansprakelijk voor boetes en begane overtredingen; in geen geval kan de verhuurder aansprakelijk worden gesteld. Ongeoorloofd 
houden (ontvreemding) van de gehuurde wagen na het verstrijken van de huurperiode is zonder meer verboden en zal aanleiding geven 
tot gerechtelijke stappen, onverminderd schadevergoeding. De gebruiker of huurder ontslaat DKW Caravans van elke aansprakelijkheid en 
schadevergoeding in geval van 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. DKW caravans is niet verant-
woordelijk voor schade of pech ten gevolge van weersomstandigheden of vorst. Elke schadevergoeding door de verhuurder is uitgesloten. 
Integendeel, er kan schadevergoeding geëist worden van de huurder. Hij dient immers de nodige voorzorgen te nemen om het voertuig 
tegen de weersomstandigheden te beschermen, of tegen het bevriezen van water en gasinstallaties, enz.
9. De huurprijs omvat niet
De herstellingen aan mechanische delen ten gevolge van eigen verkeerd gebruik, de kosten van beschadigingen als gevolg van verkeerd 
gebruik, opzet, onoplettendheid, oneigenlijk gebruik  zoals rijden op niet verharde wegen, overvloedig water enz. De verzekering van per-
soonlijke bezittingen van de huurder, aanwezig in de huurcaravan.
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10. Huurperiode
Week: vanaf vrijdag 15 uur tot vrijdag 10 uur
Weekend: vanaf vrijdag 15 uur tot maandag 10 uur
Midweek: vanaf maandag 15 uur tot vrijdag 10 uur
De periode van het laagseizoen loopt van 1 januari 2019 tot en met 28 april 2019 en van 30 september 2019 tot en met 31 december 
2019. Tussenseizoen loopt van 29 april tot en met 30 juni 2019 en van 2 t.e.m. 29 september 2019. Het hoogseizoen van 1 juli tot en met 1 
september 2019. Wanneer de caravan door een technisch defect niet op de overeengekomen dag kan vertrekken, kan de verhuurder een 
andere caravan met dezelfde indeling verhuren. De huurder kan in dit geval geen aanspraak maken op enige vergoeding of schadeloosstel-
ling.
11. Gebruik van het voertuig en toebehoren
De huurder mag de caravan slechts gebruiken mits stipte naleving van alle wettelijke bepalingen. Het is verboden de caravan onder te ver-
huren, te gebruiken voor personen- of goederenvervoer, de caravan aan te wenden voor koersen of wedstrijden. Er mogen geen personen 
in de caravan aanwezig zijn tijdens het rijden, alle eventuele boetes hieruit voortvloeiend zijn altijd ten laste van de huurder. Het is verboden 
stickers e.d. aan te brengen op de caravan. De huurder kijkt regelmatig de bandenspanning na. De huurder dient ervoor te zorgen dat bij 
een lekke band, de kapotte band wordt hersteld of vervangen. Het gebruik van de breedtespiegels en de eventuele schade hiervan aan de 
auto is op eigen verantwoordelijkheid, deze dienen door de huurder correct geplaatst te worden. Het gebruik van frituurolie en licht ontvlam-
bare toestellen in de caravan is ten alle tijden verboden. Alle hierdoor onstane schade schade is ten volle voor de huurder. Ook roken in de 
caravan is verboden. Huisdieren zijn niet toegelaten.
12. Verzekeringen
De huurder moet zorgen dat zijn trekkend voertuig verzekerd is voor repatriëring van zowel zijn eigen wagen als de huurcaravan. 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 voertuig 
Verder komt de verzekering ook niet tussen bij schades veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van de huurder of losliggende voorwer-
pen in de caravan die schade veroorzaken tijdens het rijden.
13. Afhalen en terug bezorgen.
De caravan wordt afgeleverd in onberispelijke staat en dient zo teruggebracht te worden, bij DKW Caravans bvba in Wevelgem, op de 
afgesproken dag en tijdstip. 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, wordt hem 
een vergoeding aangerekend van € 60 per uur. Deze vergoeding zal in mindering worden gebracht van de waarborgsom.
14. Overmacht
Indien de gehuurde caravan door overmacht (bijvoorbeeld een ongeval) niet ter beschikking kan worden gesteld aan de huurder, zaI 
er voor elke verloren dag een overeenkomstig gedeelte van de huurprijs worden terugbetaald. In elk geval zal de verhuurder de nodige 
maatregelen nemen om een ander gelijkwaardig voertuig ter beschikking te stellen. Indien dit gebeurt binnen de 24 uur, kan de huurder 
geen aanspraak maken op weigering, verzoek tot terugbetaling of om het even welke schadevergoeding of korting. 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.
15. Onder uitdrukkelijk voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en aanvullingen, die steeds deel uitmaken van deze huurover-
eenkomst.
16. In geval van betwisting is enkel de rechtbank bevoegd in het arrondissement waarin de hoofdzetel van DKW Caravans bvba is 
gevestigd.
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