ALGEMENE VOORWAARDEN BED & MOBILE BV
ARTKEL 1 ALGEMEEN
Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een
afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op
iedere factuur. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige
afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, primeren de bepalingen van de schriftelijke overeenkomst.
Deze algemene voorwaarden worden geacht door de huurder aanvaard te zijn door het enkele feit
van beroep te hebben gedaan op de diensten van Bed & Mobile BV. Aanvaarding van deze algemene
voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen
algemene voorwaarden. De huurder zal de mobilhome slechts mogen gebruiken mits stipte naleving
van alle wettelijke bepalingen.
De niet-toepassing door Bed & Mobile van één of meerdere bepalingen van deze algemene
voorwaarden zal geenszins als een verzaking aan deze voorwaarden kunnen worden beschouwd.
De huurder heeft niet het recht dit contract geheel of gedeeltelijk over te dragen aan
derden. Diegene die het contract tekent is altijd verantwoordelijk voor de mobilhome en alles wat in
deze overeenkomst staat vermeld. De huurder mag de mobilhome niet onderverhuren aan derden
zonder de uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder.

ARTKEL 2 DEFINITIES
Huurder: degene die voor zichzelf en eventueel anderen in een gezelschap op zijn of hun naam een
mobilhome huurt en het contract ondertekent.
Verhuurder: de eigenaar van de mobilhome of diens vertegenwoordiger.
Mobilhome: Is het voertuig met inboedel en de uitrusting beschreven in de inventaris.
Bestuurder: de persoon of personen die tijdens de huurperiode de mobilhome bestuurt
Overmacht: de situatie dat de uitvoering van de overeenkomst door Bed & Mobile BV geheel of
gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van de
verhuurder.
ARTIKEL 3 PRIJZEN
Onze prijzen zijn inclusief BTW, voor het volledige normale gebruik van de mobilhome en de
volledige uitrusting (zie gedetailleerde inventarislijst).
Brandstofverbruik, tolheffingen, boetes, proces-verbalen, en schade, etc zijn niet inbegrepen in de
prijs.

ARTIKEL 4 RIJBEWIJS EN LEEFTIJD
Alle uitvoeringen zijn aangepast aan rijbewijs B.
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De huurder en alle bestuurders hebben een minimumleeftijd van 26 jaar en alle bestuurders moeten
minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een in België afgegeven geldig rijbewijs B.
De huurder moet vooraf een kopie van zijn identiteitskaart en rijbewijs overhandigen aan de
verhuurder. Alle aangeduide bestuurders dienen een kopie van het rijbewijs voor te leggen.
De mobilhome mag door niemand anders dan de aangeduide bestuurder(s) bestuurd worden.

ARTIKEL 5 BINNENLAND/BUITENLAND
Onze verhuurvoorwaarden gelden enkel voor Europese bestemmingen.
Reizen naar bestemmingen buiten Europa zijn verboden. Contacteer ons als u twijfelt.

ARTIKEL 6 HUISDIEREN
Allergisch aan huisdieren? Geen nood, dieren zijn niet toegelaten.

ARTIKEL 7 ROKEN
Roken in de mobilhome, ook in de bestuurderscabine, is niet toegelaten.

ARTIKEL 8 VERBRUIK & KM
Dieselverbruik is ten laste van de huurder. Oplevering gebeurt met volle dieseltank en er wordt
verwacht dat deze terug binnengeleverd wordt met volle dieseltank (eventueel verschil is ten laste
van de huurder + een forfaitaire toeslag van 30,00 EUR).
Max. aantal kilometers zijn inbegrepen: 2.000 km per week, 1.000 km per midweek, 1.000 km per
weekend; In hoogseizoen is het aantal kilometers onbeperkt.
Extra gereden kilometers worden aangerekend aan 0,20 Euro per km.
Per verhuurperiode wordt 1 volle gasfles meegegeven. Eventueel tekort aan gas is ten laste van de
huurder.

ARTIKEL 9 UITRUSTING
Zie inventarislijst, foto’s en gedetailleerde beschrijving mobilhome.
Het is verboden aanpassingen te doen of veranderingen aan te brengen aan de mobilhome.
Om hygiënische redenen zijn beddengoed en handdoeken niet inbegrepen

ARTIKEL 10 VERHUURTERMIJNEN
Ophaling en afhaling is steeds op afspraak volgens de planning.
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Buiten het hoogseizoen is het in samenspraak met de verhuurder mogelijk om op andere dagen te
vertrekken en terug te keren.
Week:
- in hoogseizoen: enkel verhuur per volledige week/weken: afhaling vrijdagmiddag vanaf 16.00 uur
en inlevering vrijdagochtend om 10.00 uur.
- in laag- en tussenseizoen: te bespreken in functie van beschikbaarheid
Weekend: vrijdagnamiddag tot maandagvoormiddag, afhaling vrijdagmiddag vanaf 16.00 en
inlevering maandagochtend 10.00.
Per dag: enkel mogelijk als extra dag(en) op uitbreiding weekendverhuur
of weekverhuur of midweekverhuur: afhaling en inlevering: te bespreken in functie van
beschikbaarheid
Midweekverhuur: loopt van maandagmiddag vanaf 16.00 uur tot vrijdagochtend 10.00 uur.
Weekend of midweekverhuur is enkel mogelijk in het laag- en tussenseizoen.
Het eerder terugbrengen van de mobilhome geeft geen aanleiding tot gedeeltelijke terugbetaling.
In afwijking van wat onder huurperiode wordt vermeld, kunnen huurder en verhuurder een andere
periode overeenkomen. Dit uitsluitend na schriftelijke overeenkomst.

ARTIKEL 11 OVERMACHT/BESCHIKBAARHEID
Indien, om welke reden ook (overmacht, reparatie, totaalverlies, laattijdige inlevering,…) de
verhuurder de gereserveerde mobilhome niet beschikbaar kan stellen, heeft de huurder géén recht
om een vervangvoertuig te eisen. De betaalde huursom zal dan:
- Volledig teruggestort worden bij meer dan 24 uur vertraging bij weekverhuur of midweek verhuur
- Volledig teruggestort worden bij laattijdige levering bij weekendverhuur
- Pro-rata verrekend worden bij laattijdige levering minder dan 24 uur bij weekverhuur of midweek
verhuur.
M.a.w maximaal kan niet meer dan de volledige betaalde huursom en betaalde waarborg worden
terugbetaald en vervalt de verhuurverbintenis.
Het niet ter beschikking kunnen stellen van de mobilhome kan geen aanleiding geven tot een
schadeclaim wegens de huurder. De huurder verklaart zich bijgevolg uitdrukkelijk akkoord dat de
verhuurder nooit aansprakelijk gesteld kan worden voor welke kosten dan ook.

ARTIKEL 12 RESERVATIE & BETALING
Bij een reservatie-aanvraag zal de verhuurder voor een periode van 5 kalenderdagen de gevraagde
reservatieperiode voorbehouden aan de kandidaat huurder, na bevestiging van de
beschikbaarheidsdata door de verhuurder.
De reservatie is pas definitief indien wij binnen de 7 kalenderdagen, na bevestiging van de
beschikbaarheidsdata, het verhuurcontract (incl. algemene voorwaarden) ondertekend ontvangen en
ook de ontvangst van 50% van de huursom via overschrijving op onze rekening.
Bij niet betaling van het voorschot na 7 kalenderdagen vervalt de reservatieaanvraag.
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Het saldo van de totale huur dient betaald te zijn uiterlijk 60 dagen voor de aanvang van de
huurperiode. Creditcards & cash worden niet aangenomen, alleen per overschrijving.
Bij niet tijdige betaling wordt de huurder schriftelijk of telefonisch hieraan herinnerd en heeft hij nog
7 dagen tijd om het saldo te voldoen zoniet heeft de verhuurder het recht de gereserveerde periode
opnieuw te verhuren zonder dat dit enig recht geeft op de teruggave van het betaalde voorschot aan
de huurder.
Het voorschot en het saldo dienen steeds via overschrijving betaald te worden op
bankrekeningnummer BE82 7360 7492 3268 op naam van Bed & Mobile BV
Bij vervroegd terug inbrengen van de mobilhome of in geval van ongeval blijft de volledige huursom
verschuldigd. In geval van annulatie, geldt het voorschot als annulatie en administratiekosten.

ARTIKEL 13 ANNULATIE
Annulatie geeft geen automatisch recht op ontbinding van dit contract, noch op recht op
terugbetaling van de reeds betaalde bedragen.
De verhuurder behoudt zich tevens het recht toe om een reservatie te weigeren; in twijfelgevallen,
bij het verstrekken van onjuiste informatie of het niet voorleggen van de nodige documenten door
de huurder. In dit geval zal hij steeds de huurder hiervan op de hoogte stellen. Al betaalde
voorschotten zullen in dit geval teruggestort worden aan de huurder. Er wordt wel een
administratieve kost van € 150 aangerekend.
Een annuleringsverzekering is niet verplicht doch wel aan te raden. Er is namelijk geen
annuleringsverzekering inbegrepen in de huurprijs. De huurder kan via de verhuurder een
afzonderlijke annuleringsverzekering afsluiten. Deze bedraagt 5% van de huursom van het voertuig.

ARTIKEL 14 WAARBORG
De huurder is aan de verhuurder een waarborg verschuldigd. Twee weken voor afhaling van de
mobilhome dient de waarborg van € 1.000,00 (duizend euro) aan de verhuurder te zijn
overgeschreven. Bij niet-betaling van deze waarborgsom voor vertrek, vervalt de overeenkomst. De
huurder kan in dit geval geen aanspraak maken op een terugbetaling noch enige vergoeding of
schadeloosstelling.
Deze waarborg dient als de vrijstelling voor ongeval of diefstal. De waarborgsom dient als zekerheid
tegen eventueel berokkende schade aan de mobilhome of bijgeleverde zaken ongeacht deze door de
huurder zelf of door derden werd toegebracht. De waarborg dient tevens als zekerheid tegen
tekortkomingen in de huurverplichtingen, huurafspraken of dergelijke.
De waarborg wordt terugbetaald binnen de 4 weken na het verstrijken van de huurperiode nadat is
vastgesteld dat de gehuurde mobilhome en bijhorigheden in onberispelijke staat terug is afgeleverd.
Bij een ongeval vervalt de opeisbaarheid van de volledige som door de huurder als vrijstelling van de
verzekering en administratieve kosten, enkel in recht en na betaling van de volledige
schadevergoeding kan de waarborg terugbetaald worden aan de huurder.
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Bij een ongeval met gedeeltelijke aansprakelijkheid is de waarborg eveneens volledig verschuldigd.
De waarborgsom vervalt eveneens indien een defect aan de mobilhome optreedt als gevolg van
nalatigheid van de huurder zoals het niet regelmatig nazien van oliepeil, motorvloeistoffen en
antivries.
De betaalde waarborgsom is geen limiet op de vergoeding bij afrekening. In mindering van de
waarborg kunnen komen: boetes, ontbrekende onderdelen, schade binnen en buiten (ook kapotte
banden, krassen van takken, enz.), beschadigingen aangebracht door derden, diefstal van
onderdelen, schade ten gevolge van inbraak, niet gereinigde wagen, enz….
Bij meerdere ongevallen en / of schadeposten is de huurder verplicht telkenmale de vrijstelling per
ongeval aan de verhuurder te betalen.
ARTIKEL 15 VERZEKERING
In de huurprijs is inbegrepen een verzekering tegenover derden (B.A.), een
rechtsbijstandsverzekering, een omniumverzekering en assistance.
De volledige omnium bestaat uit :
- Brand
- Diefstal/diefstalschade
- Natuurkrachten
- Glasbreuk
- Aanrijding met dieren
- Eigen schade
De vrijstelling van 2% is van toepassing op het onderdeel eigen schade + volledige diefstal.
Er is een vrijstelling van € 1.000,00 per schadegeval. Deze vrijstelling is ten laste van de huurder.
De inboedel van de huurder is niet gedekt.
De mobilhome is verzekerd voor evenveel personen als er gehomologeerde zitplaatsen zijn.
De mobilhome mag enkel reizen in die landen die vermeld staan en niet doorkruist zijn op de witte
kaart van de mobilhome. Landen waarvoor de “witte kaart” geen dekking verleent mogen expliciet
niet worden bezocht.
Een verzekering van de persoonlijke spullen van de huurders (bagage, laptop, camera, fietsen enz.) is
nooit verzekerd en gedekt door de verzekering van de mobilhome, onafhankelijk van de oorzaak van
schade. Deze dekking dient door de huurder zelf te worden voorzien.
Wordt de mobilhome in eigendom opgeëist om reden van ontduiking van de invoerrechten, accijns,
btw of omwille van smokkel, het in bezit hebben van wapens, handel in of het in bezit hebben van
verdovende middelen, vervoer van illegalen of om welke reden dan ook, dan vervallen alle
verzekeringsvoorwaarden voor de huurder van het verlies van het voertuig. Tevens zijn alle daaruit
voortvloeiende schade en onkosten ook ten laste van de huurder.
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Uitgesloten voor de verzekering zijn:
- Beschadigingen ten gevolge van slecht onderhoud, overbelasting, onvoorzichtigheid, nalatigheid of
als gevolg van het rijden over niet berijdbare wegen.
- Beschadigingen tijdens het vervoer van de mobilhome, het aan boord nemen of lossen. Schade
aangebracht door de huurder, niet zijnde het gevolg van een aanrijding.
Op straffe van verval van de verzekeringswaarborgen dienen de landen die bezocht zullen worden
opgegeven te worden.
Voorbehoud dient ook gemaakt te worden voor streken of plaatsen met hoge risico’s: zoals, politieke
onlusten, betogingen, stakingen, oorlog, gebieden gevaarlijk voor natuurrampen, enz…
Iedere erkenning van verantwoordelijkheid, iedere overeenkomst, iedere vaststelling van schade,
iedere belofte van schadevergoeding en iedere betaling van betrokkene bij een ongeval gedaan,
zonder toestemming van de verzekeringsmaatschappij, ontslaat deze laatste van elke verplichting
tegenover de verzekerde huurder.
Een annuleringsverzekering is niet verplicht doch wel aan te raden. Er is namelijk geen
annuleringsverzekering inbegrepen in de huurprijs. De huurder kan via de verhuurder een
afzonderlijke annuleringsverzekering afsluiten. Deze bedraagt 5% van de huursom van het voertuig.

ARTIKEL 16 BOETES
Voor elke boete die tijdens en na de huur ontvangen wordt zal een bovenop elke boete een
administratieve kost van € 15 worden aangerekend.
Opmerking: de huurder is zelf verantwoordelijk voor het eventueel overschrijden van de MTM
(maximum toegelaten massa) en eventuele boetes of gevolgen hieraan verbonden.
Boetes en andere verkeersovertredingen zijn ten laste van de huurder en worden rechtstreeks door
de aansprakelijke huurder aan desbetreffende instanties betaald. De verhuurder kan hier in geen
geval voor aansprakelijk worden gesteld. De huurder verklaart zich akkoord om zijn persoonlijke
gegevens te delen met de nodige instanties.
De huurder zal de mobilhome gebruiken als een goede huisvader. De maximale toegelaten massa
mag niet overschreden worden, de verkeersregels dienen stipt opgevolgd te worden en het rijgedrag
en snelheid dienen aangepast te worden om ongevallen en beschadigingen te voorkomen.

ARTIKEL 17 SCHADE/PANNE/DEFECT
Bij eventuele problemen bij motor of onderstel: 0456/30.81.40 of 0456/30.81.46 bellen.
Schade onderweg dient binnen de 24 uur telefonisch aan de verhuurder te worden gemeld zodat we
vóór terugkomst de nodige maatregelen kunnen treffen.
De onderweg noodzakelijke reparaties aan de motor en mechaniek, mits voorlegging van een
officiële factuur op naam van de verhuurder worden vergoed. Opgelet: Kassabonnen worden niet
aanvaard! Onderhoud en reparaties dienen uitgevoerd te worden door een erkende garage. Voor
elke reparatie is de huurder verplicht zich vooraf in verbinding te stellen met de verhuurder.
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Problemen onderweg worden in eerste instantie aan ons gemeld teneinde toestemming te krijgen
van de verhuurder tot herstelling en mits een officiële factuur op naam van Bed & Mobile BV (BTWnummer: BE 0755.379.580). Reparaties uitgevoerd zonder het akkoord van de verhuurder
worden niet terugbetaald en zijn ten laste van de huurder. Vervangen onderdelen worden steeds
meegebracht.
De huurder verplicht zich ertoe bij alle ongevallen de verhuurder onmiddellijk hiervan te verwittigen
en dit schriftelijk te bevestigen met een volledige ongevalsaangifte.
De gebruiker of huurder ontslaat de verhuurder van elke aansprakelijkheid en schadevergoeding in
geval van technisch defect en voor alle nadelige gevolgen wat ook de oorzaak van het ongeval of
schade is.
Schade ontstaan door specifieke weersomstandigheden (bevriezen van leidingen bij vriesweer,
sneeuwschade, …) is steeds ten laste van de huurder.
Enkel de herstel-en slepingsfacturen komen in aanmerking voor een terugbetaling indien vaststaat
dat de huurder geen aansprakelijkheid draagt voor de feiten of gebeurtenissen die tot de facturatie
aanleiding hebben gegeven.
De kosten voor reparaties aan de motor, mechanische delen en de elementen van de leefruimte,
voor zover deze het gevolg zijn door het verkeerd gebruik of verwaarlozing van de vereiste
onderhoudsbeurten e.d. door de huurder zijn ten laste van de huurder.
Bij een verkeersongeval dient steeds een proces-verbaal te worden opgesteld door de plaatselijke
politiediensten.
Wanneer de mobilhome in beslag wordt genomen omwille van het niet naleven van deze
huurvoorwaarden of het handelen in strijd met de wetgeving van het bezochte land, kan de
verhuurder van de huurder een vergoeding eisen in functie van de duur tijd van de beslagname.
Reparatie en vervanging van lekke banden is steeds ten laste van de huurder.
Eventuele schade aan de mobilhome, interieur en/of de inboedel zal in rekening gebracht worden
aan de huurder via de waarborg en dit tegen geldende tarieven van een erkend hersteller of in geval
van ontbrekende inboedel de waarde van het ontbrekende stuk. Dit is eventueel vermeerderd met
een vergoeding van de door de verhuurder geleden materiële schade of verlies van inkomsten indien
de camper niet tijdig terug rijklaar kan worden gemaakt.
De kosten van beschadigingen als gevolg van onoordeelkundig gebruik, opzet, onoplettendheid,
oneigenlijk gebruik (rijden op niet-verharde wegen, door rivierbeddingen, zeewater, enz.) zijn ten
laste van de huurder.
Het gebruik van bagage- of fietsendrager is volledig voor risico van de huurder, de eventueel hieruit
voortkomende schade eveneens.
Ongeoorloofd behouden van de gehuurde wagen na verstrijken van de huurperiode is zonder meer
verboden en zal aanleiding geven tot gerechtelijke stappen, onverminderd schadevergoeding.
De gebruiker of huurder ontslaat de verhuurder van elke aansprakelijkheid en schadevergoeding in
geval van technisch defect en voor alle nadelige gevolgen, blijvende lichamelijke letsels, enz. die uit
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om het even welk defect en/of ongeval zouden kunnen voortvloeien, wat ook de oorzaak van het
ongeval of de schade is.
De verhuurder is niet verantwoordelijk voor schade of pech ten gevolge van weersomstandigheden
of vorst. Elke schadevergoeding door de verhuurder is uitgesloten. Integendeel kan
schadevergoeding geëist worden van de huurder die gehouden is de nodige voorzorgen te nemen
tegen de weersomstandigheden of tegen bevriezen van waterinstallaties, boiler, diesel, olie, enz.
De huurder is verantwoordelijk voor de volledige schade zolang de verhuurder niet vergoed is voor
de aangerichte schade. Het is de taak van de huurder om alle bewijzen nopens een aansprakelijke
tegenpartij te leveren.
Alle schades, ontbrekende stukken, extra reinigingen gebeuren op kosten van de huurder.

ARTIKEL 18 REINIGING / ONDERHOUD
De reiniging wordt door de huurder gedaan.
Er mag geen gebruik worden gemaakt van een carwash, hogedrukspuit noch een schuurmiddel. De
mobilhome mag uitsluitend gereinigd worden met water en neutrale zeep.
Indien de huurder de reiniging aan de verhuurder overlaat, wordt een kostprijs aangerekend van:
- Reiniging door onze diensten buiten € 150,00
- Reiniging door onze diensten binnen € 150,00
- Legen en reiniging toiletcassette € 150,00
- Afvaltank lozen € 150,00
De bedragen worden van de huurwaarborg afgehouden.
De huurder verplicht zich ertoe de mobilhome te onderhouden en verzorgen als een goede huisvader
en indien nodig motorolie, koelvloeistof, waterpeil en bandendruk te controleren en tekorten bij te
vullen, ervoor te zorgen dat de afvaltanks ten gepaste tijde geledigd worden en zorgvuldig opletten
dat afvoeren niet verstopt raken door afval
Er mogen geen bijtende producten gebruiken die wastafels en leidingen kunnen beschadigen.

ARTIKEL 19 VERBODEN
Gebruik van bijkomende toestellen zoals bv. friteuse, microwave, ontvlambare stoffen, enz. zijn niet
toegelaten. Gourmet- of fonduetoestellen, barbecue e.d. mogen enkel buiten gebruikt worden
zonder risico op schade aan de mobilhome.
Het is ten strengste verboden de gehuurde mobilhome te gebruiken voor het vervoer van eender
welke vorm van verboden middelen, apparatuur, drugs, illegale personen of goederen, conform de
Europese wetgeving hierover.
Iedere overtreding met inbeslagname van de gehuurde mobilhome zal onherroepelijk leiden voor de
overtreder-huurder tot het betalen aan de verhuurder van een schadevergoeding gelijk aan de
volledige nieuwe aankoopsom van de gehuurde mobilhome..
Het is verboden de mobilhome te gebruiken om voort te duwen, te trekken of te slepen, in velden
mee te rijden of aan begeleiding te doen, het te gebruiken voor bezoldigd personen-of
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goederenvervoer, het aan te wenden voor koersen, snelheidsproeven of wedstrijden. Het te
gebruiken als verhuiswagen.
Het gebruik van kaarsen is verboden.
Het is verboden klevers (binnen en buiten) op de mobilhome aan te brengen.
Het betreden van de wagen met naaldhakken, stud-schoenen met ijzeren plaat. Het open laten van
ramen (uitgezonderd de cabine-ramen), deuren, dakluiken en luifels tijdens de rit.
Het vervoeren van brommers, motors, quads, of andere gemotoriseerde voertuigen in de garage.
Het meenemen van brandstof in jerrycans of andere verpakkingen.
De mobilhome mag niet gebruikt worden voor het bezoeken van muziekfestivals of risicovolle
(sport)manifestaties.
Het meenemen van lifters.
Het is de bestuurder uitdrukkelijk verboden de mobilhome te besturen onder invloed van drank,
drugs, verdovende middelen en geneesmiddelen waarvan de bijsluiter het gebruik door de
bestuurders van een motorvoertuig afraadt.
Het is verboden smokkelgoederen, wapens, verdovende middelen en illegalen te vervoeren.
Het is verboden zich in de douche of toiletruimte te bevinden of er zich naar toe te gaan terwijl de
mobilhome rijdt.
Het is verboden het bed te gebruiken tijdens het rijden of rond te lopen in de mobilhome.

ARTIKEL 20 OPHALING/INLEVERING
Ophaling
Oplevering door ons gebeurt in propere, correcte en volledige toestand. De huurder brengt de
mobilhome ook in dezelfde conditie terug. Eventuele nog aanwezige defecten worden bij vertrek
gemeld.
Bij vertrek zal de verhuurder samen met de huurder een staat van bevindingen en inventaris
opmaken, waarin alle bestaande schade of ontbrekende inboedel wordt genoteerd en die dan ook
deel uitmaakt van de huurovereenkomst en bijgevoegd wordt. Deze staat van bevinding bij vertrek
dient zowel door de huurder als de verhuurder worden ondertekend. Indien de huurder na vertrek
nog schade of ontbrekende inboedel vaststelt kan hij dit binnen 24u na vertrek melden aan de
verhuurder
U vertrekt met een schone camper en met een volle tank diesel en halfvolle watertank.
Inlevering
Zie rubriek reiniging & onderhoud.
De mobilhome wordt in dezelfde staat teruggebracht als opgehaald. Deze zijn steeds proper binnen
en buiten zonder enige vorm van schade zowel binnen- als buitenkant en dienen grondig gereinigd te
zijn.
De controle van ontvangst van de mobilhome in goede staat gebeurt steeds onder voorbehoud van
achteraf vastgestelde verborgen beschadigingen, gebreken en/of verkeersboetes. In geval van
schade aan de mobilhome of de uitrusting wordt deze bij aankomst beschreven en gefotografeerd.
Deze vaststelling dient door de huurder voor erkenning ondertekend te worden. In geval van schade
wordt de volledige waarborgsom ingehouden tot na de afhandeling van het schadedossier, en aan de
huurder worden de geldende tarieven van een erkend hersteller of in geval van ontbrekende of
beschadigde inboedel tegen het tarief van de nieuwwaarde in rekening gebracht.
De staat van bevinding bij retour dient zowel voor de huurder als verhuurder worden ondertekend
en dit onder voorbehoud van later opgemerkte al dan niet zichtbare schade of ontbrekende
onderdelen.
De huurder brengt steeds de gehuurde mobilhome terug op de plaats van afhaling, en dit op
schriftelijk overeengekomen dag en tijdstip. De mobilhome dient te worden teruggebracht met een
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volle dieseltank, geledigde en gereinigde toiletcontainer en geledigde afvalwatertank. De koelkast en
de vuilbakken zijn leeggemaakt en gereinigd. Tevens dient het volledige interieur gereinigd te zijn.
Bij abnormaal zware vervuiling (binnen en/of buiten) zal een extra kost van € 250,00 aangerekend
worden, na controle bij inlevering.
Bij te laat binnenbrengen volgens afspraak wordt er € 50,00 per begonnen uur verrekend (Wij
hebben slechts beperkte tijd om een mobilhome klaar te zetten voor de volgende huurder, wij
rekenen dus op uw stiptheid! Vertrek tijdig en houd rekening met mogelijke verkeershinder.)

ARTIKEL 21 PRIVACY
Bed & Mobile BV zal in het kader van de relatie met de klant persoonsgegevens registreren
betreffende de huurders en bestuurders, m.n.: e-mailadres, adres, telefoonnummer,
gegevens rijbewijs,… De huurders en bestuurders geeft hierbij zijn/haar ondubbelzinnige
toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken.
Bed & Mobile BV zal de persoonsgegevens verwerking conform de GDPR-regelgeving met volgende
doeleinden: klantenadministratie en direct marketing.
De huurder en bestuurder hebben inzage- en correctierecht inzake de op hem of haar betrekking
hebbende gegevens die verwerkt worden in de bestanden van Bed & Mobile BV. De
huurder/bestuurder zal het verzoek daartoe per gedateerde en ondertekende brief aanvragen.

ARTIKEL 22 SPLITSBAARHEID
De nietigheid van één clausule van onderhavige voorwaarden tast de geldigheid van de overige
clausules niet aan. Indien een clausule nietig wordt verklaard, verbinden de partijen er zich toe deze
te vervangen door een clausule die het dichtst aansluit bij de bedoelingen van de partijen en die
conform is met de wet.

ARTIKEL 23 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK
Alle overeenkomsten aangegaan met Bed & Mobile BV worden beheerst door het Belgisch recht.
In geval van betwisting is alleen de rechtbank bevoegd in het arrondissement waarin de hoofdzetel
van Bed & Mobile BV is gevestigd.

Ondergetekenden,

De verhuurder

De huurder
(met vermelding: gelezen en goedgekeurd)
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