Algemene voorwaarden Huisje op Wielen
1.

De huurder dient bij reservering en huurperiode in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B. De
caravans van Huisje op Wielen (hierna: Verhuurder) volstaan met een rijbewijs B (afhankelijk van het
gewicht van het trekkende voertuig!).
2. De huurperiode loopt volgens de vermelde tijden op de website van Verhuurder of volgens onderling
met de Huurder afgesproken tijden zoals vermeldt op de factuur.
3. De borgsom voor het huren van een caravan bedraagt € 300,-. Dit bedrag is onderdeel van de factuur
en dient uiterlijk op de laatste dag voor de huurperiode te worden gestort op de rekening van
Verhuurder. De borgsom wordt bij tijdige inlevering van de onbeschadigde caravan (en in dezelfde
staat) binnen 3 werkdagen geheel teruggestort op de rekening van de Huurder.
4. Het eigen risico per schadegeval bedraagt € 300,-. Eventuele opgelopen schade wordt verrekend met
de betaalde borg.
5. De huursom wordt in twee termijnen betaald, 50% bij reservering en 50% uiterlijk 4 weken voor
vertrek.
6. Na reservering ontvangt Huurder een factuur. Binnen 5 werkdagen na factuurdatum dient de eerste
termijn (50%) te zijn betaald. Indien een reservering binnen 4 weken voor vertrek wordt gemaakt,
wordt het volledige bedrag na reservering gefactureerd. Let op! De reservering is pas definitief als de
eerste termijn is betaald.
7. Bij annulering is Huurder de volgende kosten verschuldigd:
25% van de huursom bij annulering langer dan 12 weken voor aanvangsdatum van de huurperiode.
50% van de huursom bij annulering tussen 8 en 12 weken voor aanvangsdatum van de huurperiode.
75% van de huursom bij annulering tussen 4 en 8 weken voor aanvangsdatum van de huurperiode.
100% van de huursom bij annulering korter dan 4 weken voor aanvangsdatum van de huurperiode.
8. Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten. Deze kost slechts een fractie van de huursom
en dekt uw risico bij onverwachte situaties.
9. De caravan dient op het afgesproken tijdstip opgeruimd, netjes en in dezelfde staat als bij aanvang van
de huurperiode te worden ingeleverd bij Verhuurder.
10. Brengt Huurder de caravan later terug dan overeengekomen, dient Huurder direct contact op te
nemen met Verhuurder. Verhuurder heeft het recht op evenredige vermeerdering van de huursom en
vergoeding van de daardoor ontstane schade gedurende de overschrijding van de huurperiode.
11. Het is niet toegestaan om de caravan aan anderen (derden) in gebruik te geven of te verhuren dan
aangegeven in de reservering.
12. De reinigingskosten bedragen € 35,- per huurperiode en worden aan de factuur toegevoegd.
13. Indien u naar het buitenland (EU) reist, raden wij u aan een “Aanhangwagen Service Buitenland”
supplement aan te vragen bij de ANWB. Hiermee kunt u bij pech rekenen op sleutelhulp of
repatriëring van de caravan. (Dit om hoge kosten te voorkomen). Daarnaast bevelen wij u een
reisverzekering aan.
14. Als reisdoel zijn alle landen van de groene kaart toegestaan, behalve Noord Afrika en politiek onrustige
landen.
15. Roken is niet toegestaan in de caravan.
16. Er zijn geen huisdieren toegestaan in de caravan.
17. Verzekering en schade:
17.1 De te huren caravan is niet nieuw en is daarom niet All-Risk verzekerd. Tijdens uw reis valt de
WA dekking onder de verzekering van het trekkende voertuig, indien en zolang de caravan is
aangekoppeld. Is de caravan niet aangekoppeld, dan valt en is de schade voor uw eigen rekening en
risico.
17.2 Voor schades die niet gedekt worden door bovengenoemde verzekering geldt een eigen risico van €
300,00 per gebeurtenis. Dit bedrag is gelijk aan de borg. Is de hoogte van de schade per gebeurtenis
hoger dan het eigen risico dan is het schadebedrag daarboven voor rekening en risico van de
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verhuurder, tenzij de schade is ontstaan als gevolg van nalatigheid en opzet. Algemene voorwaarden
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17.3 Indien schades veroorzaakt zijn door schuld, nalatigheid of opzet, is de schade geheel voor rekening
van de huurder. Hieronder wordt onder andere, maar niet uitsluitend verstaan schade die ontstaan is
door en tijdens het rijden en manoeuvreren van de caravan, rookschade en schade aan interieur en
inventaris.
17.4 Bij diefstal, inbeslagname of aanzienlijke beschadiging van de caravan, inventaris en toebehoren,
treedt huurder in overleg met verhuurder alvorens actie te ondernemen. Huurder houdt zich aan de
instructies van de verhuurder.
17.5 Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade en daarmee eventuele verband
houdende sleep- en bergingskosten, tenzij de schade wordt gedekt door een WA of Cascoverzekering
welke in gevolge deze overeenkomst afgesloten had behoren te zijn.
17.6 In verband met bovenstaande wordt de caravan alleen meegegeven indien een geldige groene kaart
voor het trekkende voertuig getoond kan worden. Ook dient de Huurder de wegenwacht service
“Europa met aanhangwagen” van de ANWB kunnen tonen, die op naam van de Huurder is afgegeven.
Blijft u in Nederland dan moet u een vergelijkbare service afsluiten, die in Nederland geldig is. Een
andere verzekering met vergelijkbare dekking is ook toegestaan (bijvoorbeeld via uw
leasemaatschappij). Wij adviseren tevens om een reisverzekering af te sluiten voor bijv. diefstal uit de
caravan.

Tips van de ANWB:
De bestuurder dient voor het trekken van een caravan soms een B/E rijbewijs te hebben, o.a. als het
leeggewicht + laadvermogen van de caravan groter is dan het leeggewicht van het trekkende voertuig.
Twijfelt u over de combinatie? Neem contact op met de Caravan-advieslijn van de ANWB via 088 269 50
70. Indien het een caravan betreft met eigen kenteken (gewicht boven de 750kg) vraag dan om een
machtigingsformulier via de ANWB. Dit voorkomt onduidelijkheden in het buitenland. Vraag deze aan bij
de ANWB winkel of via ANWB Rechtshulp via 088 269 77 88. Controleer kenteken deel 1 of 1A van uw auto
of op het aanvullingsgedeelte bij het kentekenbewijs om te zien welke massa uw auto maximaal mag
trekken. Neem voor meer informatie contact op met het ANWB Contact Center 088 269 22 22. ANWB
adviseert huurders die een buitenlandse reis maken, een ANWB-reisverzekering en Wegenwacht Europa
met Aanhangwagen Service te nemen, kijk voor informatie op anwb.nl
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