
 
 
 
 
 

HUURVOORWAARDEN 

 

Onder de huurder wordt verstaan, de persoon waarvan de gegevens op de huurovereenkomst staan, 
hierna te noemen de HUURDER 
 
Onder de verhuurder wordt verstaan, reisgemak-online.nl, gevestigd te Leusden, ingeschreven bij 
Kamer van Koophandel onder nummer 53597605 hierna te noemen de VERHUURDER 
 
Onder het gehuurde wordt verstaan, de artikelen die op de huurovereenkomst vermeld staan. 
 
De HUURDER verklaart de gehuurde artikelen in goede en deugdelijke staat te hebben ontvangen. 
Bestaande beschadigingen zijn bekend gemaakt bij de bijzonderheden op de huurovereenkomst. 
 
De HUURDER is te allen tijde alleen en geheel aansprakelijk voor alle gebreken en alle directe en 
indirecte gevolgen daarvan, welke zich tijdens de periode van huur met, door en aan het gehuurde 
voordoen. Hieronder vallen ook diefstal en beschadiging van het gehuurde 
 
De HUURDER is verplicht zich voldoende op de hoogte te stellen van het gebruik van het gehuurde en 
zich bij twijfel tot de VERHUURDER te wenden 
 
Het is de HUURDER verboden reparaties te verrichten of te laten verrichten, tenzij hiervoor door de 
VERHUURDER uitdrukkelijk toestemming is verleend 
 
De HUURDER verplicht zich alle kosten voor vervanging van of reparatie aan het gehuurde, welke zijn 
ontstaan in de huurperiode, direct te voldoen 
 
Incassokosten of kosten van een gerechtsdeurwaarder worden, in geval van niet tijdige betaling, volledig 
aan de HUURDER doorbelast na berekening van wettelijke rente 
 
Bovenmatige slijtage door onjuist en/of onzorgvuldig gebruik, verplicht de HUURDER tot extra betaling 
van 50% van het totale huurbedrag van het gehuurde. 
 
Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden ter beschikking te stellen, zonder 
uitdrukkelijke toestemming van de VERHUURDER. 
 
De HUURDER betaalt de huurprijs vooruit. Voor elke dag vertraging in de overdracht van het gehuurde 
aan de VERHUURDER, boven de overeengekomen termijn, zal telkens een bedrag overeenkomende 
met 50% van het voor huur verschuldigde, als verhoging op de gebruikelijke huurprijs in rekening worden 
gebracht. Voor eerder geretourneerde artikelen wordt geen restitutie verleend. 
 
Het gehuurde dient door de HUURDER te worden verzekerd (bijvoorbeeld door dit mee te verzekeren via 
de reisverzekering). 
 
De VERHUURDER is op generlei wijze aansprakelijk voor schade, welke ontstaat voor, tijdens en na de 
periode van verhuur op welke manier dan ook 
 
Schade, ontstaan aan het voertuig van de HUURDER door hulp bij (de)montage door VERHUURDER, is 
geheel voor risico en rekening van de HUURDER. 
 
Voor niet schoongemaakte huurartikelen wordt door VERHUURDER € 10,00 schoonmaakkosten per 
artikel in rekening gebracht. 
 
Onder een dag wordt verstaan een kalenderdag of een gedeelte daarvan. 
 
Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. 
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