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HUUROVEREENKOMST 

tussen

 , geboren op  /   /  , 

wonende op het volgende adres:

 

 

hierna de ‘verhuurder’,

en

 , geboren op  /   /  , 

wonende op het volgende adres:

 

 

hierna de ‘huurder’,

Het volgende werd overeengekomen:

Artikel 1. Voorwerp

De verhuurder verhuurt aan de huurder het volgende voertuig:

Motorhome

Merk:  Type:  

Nummerplaat:  Chassisnummer:  

Brandstof:  

Kilometerstand:  

Artikel 2. Bestuurders

De bestuurder(s) van het voertuig, hieronder bij naam genoemd in het huurcontract:

• Is (zijn) gedomicilieerd in België,
• Is (zijn) minstens 23 jaar oud, 
• beschikt (beschikken) al minstens 5 jaar over een geldig rijbewijs om het aangeduide voertuig te besturen,
• en werd(en) de laatste 5 jaar niet ontzet tot sturen.

Daarenboven beschikt de verhuurder over een kopij van de identiteitskaart en het rijbewijs van de bestuurder(s) 
aangeduid in dit huurcontract. De verhuurder en de huurder komen overeen dat enkel volgende bestuurders met 
het voertuig zullen rijden:
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Bestuurder 1:
Naam en voornaam:   

Adres:    

    

Land:       
(Verplicht gedomicilieerd in België)

Geboortedatum:   /   /    
   (Minstens 23 jaar oud)

Rijbewijs nummer:  

   ( De bestuurder beschikt al minstens 5 jaar over een geldig rijbewijs om het voertuig te 
besturen en werd de laatste 5 jaar niet ontzet tot sturen.)

Bestuurder 2:
Naam en voornaam:   

Adres:    

    

Land:       
(Verplicht gedomicilieerd in België)

Geboortedatum:   /   /    
   (Minstens 23 jaar oud)

Rijbewijs nummer:  

   ( De bestuurder beschikt al minstens 5 jaar over een geldig rijbewijs om het voertuig te 
besturen en werd de laatste 5 jaar niet ontzet tot sturen.)

Artikel 3. Plaatsbeschrijving

Bij ondertekening van de overeenkomst wordt een gedetailleerde plaatsbeschrijving van het voertuig opgesteld. 
Eventuele bestaande schade wordt aangeduid en beschreven. 

  

 

 

 

 

 

Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om de huur te betalen, het voertuig te gebruiken als een normaal 
zorgvuldig persoon en het voertuig op het einde van de huurperiode in dezelfde staat terug te geven als op 
het moment van ondertekening van het contract. Schade in welke vorm en door welke oorzaak dan ook, dient 
onmiddellijk te worden gemeld aan de verhuurder.
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Artikel 4. Gebruik van het voertuig

De huur van het voertuig wordt toegekend voor het volgende gebruik:

 

 

Beperkingen op niveau van het gebruik van het voertuig:

 

 

De huurder verklaart zich te houden aan het overeengekomen gebruik, rekening houdend met de beperkingen 
en de in dit huurcontract opgenomen verplichtingen. De verhuurder neemt de boetes die verschuldigd zijn 
niet ten laste, voortkomend uit inbreuken tijdens de huurperiode en waarvoor de huurder of een bestuurder 
verantwoordelijk zijn. Deze blijven uitsluitend ten laste van de huurder.

Artikel 5. Duur

De huur vangt aan op  /   /   om  u 

  en eindigt op  /   /   om  u

Artikel 6. Huur

De huur van het voertuig wordt toegekend in ruil voor een huurprijs van   euro.  
De betaling van de huurprijs gebeurt bij de ondertekening van de huurovereenkomst. 

Artikel 7. Kosten en uitgaven

Alle kosten en uitgaven in verband met het genot van het voertuig tijdens de periode van verhuur, zoals 
brandstof, water en/of schoonmaak, zijn voor rekening van de huurder.

Kosten voor onderhoud, verzekeringspremie en belastingen blijven ten laste van de verhuurder.

Artikel 8. Wijzigingen van het goed

De huurder mag op geen enkele wijze wijzigingen aanbrengen aan het voertuig.

Artikel 9. Overdracht en onderhuur

Het is de huurder niet toegestaan zijn rechten uit hoofde van deze overeenkomst over te dragen of het voertuig 
onder te verhuren. 
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Artikel 10. Huurwaarborg

De huurder is verplicht om, voor de ondertekening van het huurcontract, een waarborg te betalen van  
  euro  
voor de nakoming van zijn verplichtingen. De waarborg wordt vrijgegeven, na aftrek van de eventueel 
verschuldigde bedragen, na volledige en correcte uitvoering van alle verplichtingen van de huurder.

Gedaan te   op  /   /    

De verhuurder De huurder
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