Algemene Verhuurvoorwaarden

Artikel 1 Definities
Verhuurder:
Huurder:

Rens-Camp, gevestigd te Drie Kooienweg 16, 5977NL te Evertsoord
Ondertekenaar van huurovereenkomst

Huurovereenkomst: de overeenkomst van huur en verhuur overeengekomen tussen huurder en
verhuurder met betrekking tot het gehuurde en vastgelegde periode. De overeenkomst komt tot stand
door een akkoord op de reserveringsbevestiging.
Het gehuurde: de tent(en), inventaris (conform reserveringsformulier), bagagewagen en overige in de
huurovereenkomst genoemde roerende goederen.
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten
met betrekking tot tenten en andere roerende goederen die worden verhuurd door Rens-Camp dan
wel enige dienst die Rens-Camp aanbiedt. Alle overige voorwaarden (zowel eigen als overige
algemene) worden door Rens-Camp als niet-bindend beschouwd, tenzij deze schriftelijk zijn
overeengekomen met Rens-Camp. Met deze uitgave van de Verhuurvoorwaarden vervallen alle eerder
uitgegeven publicaties.
Artikel 3 Reserveringen
3.1 U kunt telefonisch of via onze website reserveren. Een reserveringsbevestiging, die tevens uw
factuur is, wordt z.s.m. na de aanvraag toegestuurd en krijgt een bindende karakter zodra u akkoord
bent gegaan met onze reserveringsvoorstel (telefonisch of per e-mail). U geeft hiermee te kennen
akkoord te gaan met deze Algemene Verhuurvoorwaarden. Het voldoen van een aanbetaling dient
daarbij slechts als een extra zekerstelling voor Rens-Camp. Tevens behoudt Rens-Camp zich het recht
voor om afwijkende of onjuiste reserveringen te weigeren, zelfs zonder opgave van redenen.
Reserveringen gelden voor de, in de huurovereenkomst genoemde hele dagen. Huur per afzonderlijk
dagdeel is niet mogelijk, tenzij schriftelijk overeengekomen met Rens-Camp.

Artikel 4 Wijzigingen
4.1 Wijzigingen in uw reservering zijn slechts mogelijk met inachtneming van de navolgende regels:
a) Bekorting van een huurperiode na een bindende reservering die leidt tot een vermindering van het
oorspronkelijke overeengekomen huurbedrag, zal worden beschouwd als annulering (zie art. 5) met
dien verstande dat de annuleringskosten worden berekend over het verminderde huurbedrag. b) Het
later afhalen dan wel eerder retour brengen van het gehuurde dan gesteld in de huurovereenkomst
leidt niet tot enige restitutie.
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c) Voor een geaccepteerde wijziging wordt € 15,= aan administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 5 Annuleringen
5.1 Een annulering kan slechts geschieden door de huurder zelf, zowel telefonisch als schriftelijk.
Annuleringskosten worden altijd berekend over de in de huurovereenkomst vastgelegde en
verschuldigde huurprijs.
5.2 Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de verhuurdatum wordt 40% van de totale huursom
als kosten in rekening gebracht;
5.3 Bij annulering in de periode van 6 tot 4 weken voor aanvang van de verhuurdatum wordt 60% van
de totale huursom als kosten in rekening gebracht;
5.4 Bij annulering in de periode van 4 weken tot een week voor aanvang van de verhuurdatum wordt
90% van de totale huursom als kosten in rekening gebracht;
5.5 Bij annulering in de laatste week voor aanvang van de verhuurdatum wordt de volledige huursom
als kosten in rekening gebracht.
5.6 Na verwerking van een annulering wordt de huurder een schriftelijke bevestiging toegezonden van
de annulering en de in rekening gebrachte annuleringskosten. Eventuele restitutie wordt vervolgens
binnen 2 weken op het aan ons bekend gestelde bankrekeningnummer gestort.
Artikel 6 Huurprijs
6.1 De huurprijs betreft de huursom zoals vermeld in de toegestuurde reserveringsbevestiging. Deze
prijs is bindend na uw instemming met het voorstel. Op eventuele prijskortingen c.q. aanbiedingen kan
daarna geen aanspraak meer worden gemaakt. Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld of
overeengekomen.
6.2 Betalingen dienen te worden voldaan conform de betaalmomenten, zoals die in de
reserveringsbevestiging zijn aangegeven. Indien een betaling in gelijke termijnen is overeengekomen,
dienen de bedragen zoals die in de reserveringsbevestiging zijn vastgelegd uiterlijk de 28e van de
maand op onze rekening te zijn bijgeschreven, met dien verstande dat het volledige bedrag uiterlijk 6
weken voor vertrek volledig is voldaan.
Artikel 7 Betaling en verzuim
7.1 Betaling(en) dient/dienen te geschieden per bankoverschrijving vooraf. Indien reserveringen
binnen 6 weken voor aanvang van de verhuurdatum tot stand komen dient de huursom in één keer
volledig te worden voldaan. Betaling van de borg dient door overschrijving te geschieden en uiterlijk 1
week voor vertrek op onze rekening te staan. Op de factuur zal dit ook als zodanig omschreven staan.
Restitutie van enige borg vindt altijd door overschrijving per bank plaats en binnen 14 dagen na
beëindiging van de huurperiode.
7.2 Na het verstrijken van de betalingstermijn is huurder van rechtswege in verzuim en zijn alle
vorderingen van verhuurder op huurder onmiddellijk opeisbaar en heeft verhuurder het recht de
uitvoering van de overeenkomsten op te schorten, totdat de huurder aan alle opeisbare verplichtingen
heeft voldaan. Eventueel te maken kosten om huurder aan zijn verplichtingen te laten voldoen, zullen
eveneens aan huurder in rekening worden gebracht.
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Artikel 8 Schade of vermissing
8.1 Huurder is aansprakelijk voor enige schade en/of vermissing van het gehuurde gedurende de
gehele huurperiode. Ook stormschade valt hieronder. Elke schade wordt verhaald op de borgsom die
met u in de huurovereenkomst is overeengekomen en die u vooraf dient te betalen. Indien de
borgsom niet toereikend is zullen eventuele meerkosten apart in rekening worden gebracht.
Artikel 9 Afhalen en retour brengen 'Not-Inclusive' tent
9.1 De 'Not-Inclusive' tenten worden gedurende het verhuurseizoen in principe verhuurd van zaterdag
15.00 uur ophalen t/m zaterdag 10.00 uur retour brengen. In onderling overleg kunnen afwijkende
data en tijdstippen worden afgesproken om het gehuurde af te halen (c.q. af te leveren, indien
overeengekomen) en retour te brengen. Indien het gebruik van het gehuurde eerder wordt beëindigd
dan in de overeenkomst is afgesproken, bestaat geen recht op enige restitutie. Huurder dient het
gehuurde schoon, netjes en compleet in te leveren dan wel achter te laten. Ook dient u eventuele
beschadigingen en vermissingen, ontstaan tijdens uw huurperiode, direct te melden. Bij het niet
opvolgen hiervan, zoals ook verwoord in onze "gedragsregels", zijn wij genoodzaakt u hiervoor
schoonmaakkosten en/of schadekosten in rekening te brengen. Wanneer het gehuurde te laat wordt
ingeleverd, wordt u € 50,= per extra dag in rekening gebracht.
9.2 Huisdieren en roken zijn in de 'Not-Inclusive' tenten niet toegestaan.
Artikel 10 Aankomst en vertrek alsmede gebruik 'All-Inclusive' tent
10.1 De 'All-Inclusive' tenten kennen weekend-, midweek- en weekverhuur. In alle gevallen zijn de
aankomsttijden 15.00 uur en de vertrektijden om 10.00 uur, tenzij met Rens-Camp anders is
overeengekomen. De aankomst- en vertrekdagen staan vermeld in de reserveringsbevestiging en zijn
bindend tenzij ook dit anders met Rens-Camp is overeengekomen. E.e.a. is in dat geval schriftelijk
vastgelegd. Het gehuurde dient in schone staat achter te worden gelaten, waarbij de vaat is gedaan en
indien van toepassing het beddengoed is afgehaald. Deze richtlijnen zijn eveneens opgenomen in onze
"gedragsregels" die huurder in de informatiebrochure aantreft.
10.2 De huurders van een 'All-Inclusive' tent dienen zich te houden aan de regels die gelden voor het
verblijf op de camping en de richtlijnen die door campingpersoneel kunnen worden verstrekt. Deze
regels kunt u opvragen bij de receptie.
10.3 Huisdieren en roken zijn in de 'All-Inclusive' tenten niet toegestaan.
Artikel 11 Overdracht van gebruiksrecht
11.1 Het is huurder of enig ander gebruiker niet toegestaan het gehuurde onder welke benaming dan
ook en uit welke hoofde dan ook aan andere personen in gebruik af te staan, tenzij dit schriftelijk is
overeengekomen met Rens-Camp. Indien enig medegebruik is overeengekomen blijft u als huurder
hoofdelijk aansprakelijk tegenover Rens-Camp.

Artikel 12 Verzekeringen
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12.1 De tent(en), inventaris en/of bagagewagen zijn tijdens bezit van en gebruik door huurder niet
verzekerd. Dit geldt zowel voor de 'All-Inclusive' als de 'Not-Inclusive' tenten. Huurder wordt
aangeraden zelf te zorgen voor een reisverzekering en (indien van toepassing) een deugdelijke WA
verzekering voor uw auto t.b.v. de bagagewagen.
Artikel 13 Overmacht en wijzigingen
13.1 In geval Rens-Camp (door onvoorziene omstandigheden) niet in staat is om u de gereserveerde
voorziening aan te bieden wordt u daarover direct geïnformeerd en zal zij zich inspannen om u z.s.m.,
doch uiterlijk binnen 14 dagen een wijzigingsvoorstel (bijv. een andere tent) voor te leggen. U bent
gerechtigd dit wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u dit afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na
ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft Rens-Camp het recht de
overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. U heeft dan recht op teruggave van de, tot dan
betaalde, huursom. Deze wordt binnen 14 dagen terug gestort op uw rekening. Indien Rens-Camp niet
slaagt in het aanbieden van een wijzigingsvoorstel, verplicht Rens-Camp zich om binnen 14 dagen over
te gaan tot het restitueren van de tot dan toe betaalde huursom.
Artikel 14 Aansprakelijkheid
14.1 Rens-Camp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van of aan zaken dan wel
personen, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van de huur van tent, bijgeleverde inventaris
en/of bagagewagen. U bent als huurder en met overige gebruiker(s) hoofdelijk aansprakelijk voor alle
verlies en/of schade aan de gehuurde eigendommen van Rens-Camp ontstaan tijdens het gebruik
daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van
uzelf en/of derden.
14.2 Schade en/of verlies wordt door telling en controle bij aankomst bij Rens-Camp door verhuurder
of een door hem gemachtigde persoon vastgesteld. De tenten geplaatst op een camping worden door
verhuurder of een door hem gemachtigde persoon ter plaatse uitgevoerd. De telling en controle door
verhuurder/gemachtigde persoon is voor alle partijen bindend.
Artikel 15 Toepasselijk Recht
15.1 Op de overeenkomst tussen huurder en Rens-Camp is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
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