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Huurcontract Camper  
Gebruik deze overeenkomst voor de (ver-) huur van een kampeermiddel (caravan, 
vouwwagen, kampeerauto) voor bepaalde tijd. U regelt tot in de puntjes de juridische 
verhouding tussen de huurder en verhuurder. 
 

Aanvullende informatie  
 
Tips  

 Leg eventuele schade aan het object goed vast. Foto en of een duidelijke tekening 
van de schade is hierbij erg belangrijk.  

 Verhuurverzekering tijdens huurperiode. Camper verhuurverzekering afsluiten - NKC 
 Aanvullende dekking voor verhuur. Camperverzekering afsluiten - NKC 
 Lees meer informatie over verhuren: Handige tips voor het verhuren van de camper - 

NKC 
 Lees meer informatie over huren: Tips bij het huren van een camper - NKC 

 
Algemene tips  

 Controleer voor gebruik of u het juiste document heeft. De NKC Juridische Helpdesk 
helpt u hier graag bij.  

 Laat overeenkomsten altijd door alle partijen ondertekenen en zet een paraaf op alle 
pagina’s.  

 Bewaar altijd een origineel exemplaar van de getekende overeenkomst.  

 Hulp nodig? NKC Juridische Helpdesk voor camperaars - NKC  
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Huurcontract 
Voor particuliere (ver-) huur camper 
 
 
Partijen 
 

1. Naam: ………………………….. 
Adres: ………………………….. 
Postcode: ………………………….. 
Woonplaats: ………………………….. 
Telefoon: …………………………..  Mobiel: ………………………….. 
E-mail: ………………………….. 
Hierna te noemen verhuurder 
 

2. Naam: ………………………….. 
Adres: ………………………….. 
Postcode: ………………………….. 
Woonplaats: ………………………….. 
Telefoon: …………………………..  Mobiel: ………………………….. 
Nummer identiteitsbewijs: ………………………….. 
Hierna te noemen huurder. 

 
 
Te verhuren camper 
 
Via deze overeenkomst gaan bovenstaande partijen een overeenkomst aan met betrekking 
tot het huren, dan wel verhuren van een kampeerauto. Hierbij komt ook de bijbehorende 
inventaris, deze moet vermeld staan in een inventarislijst die door beide partijen moet zijn 
gecontroleerd.  
 
Het betreft een camper: 
Merk: …………………………..………………………….., 
Type: …………………………..………………………….., 
Kenteken: …………………………..………………………….., 
Bouwjaar: …………………………..………………………….., 
Chassisnummer: …………………………..………………………….., 
Kilometerstand ten tijde van aanvang huur: ………………………….. km. 
Soort brandstof: …………………………..………………………….., 
▢ Merkopbouw / ▢ Zelfopbouw  
 
Details bestuurder: 
Bestuurder tijdens huurperiode: …………………………………………………… 
Rijbewijsnummer bestuurder: …………………………………………………… 
 
 
Beide partijen hebben de verantwoordelijkheid te controleren of het rijbewijs van degene die 
de kampeerwagen huurt, ook geschikt is voor het besturen van deze camper.  
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Schade 
 
▢ Huurder & verhuurder merken op dat zowel de camper als de inboedel geen uiterlijke of 
duidelijk waarneembare gebreken heeft. 
▢  Alleen de buitenzijde van de camper heeft geen uiterlijke of duidelijk waarneembare 
gebreken. 
▢ Alleen de binnenzijde, incl. Inboedel, van de camper heeft geen uiterlijke of duidelijk 
waarneembare gebreken. 
 
 
▢ Aanwezige schade aan de buitenkant van de camper, namelijk:  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
▢ Aanwezige schade aan de binnenzijde en/of de inboedel van de camper, namelijk: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Periode 
 
Deze huurovereenkomst start op: …………………………, om ………………………… uur. 
Deze huurovereenkomst eindigt op: …………………………, om ………………………… uur. 
De camper zal op het volgende adres kunnen worden afgehaald op de startdatum van de 
huurovereenkomst: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
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Kosten 
 
De overeengekomen huurprijs zal in totaal: €………………………… bedragen. 
Bedrag in letters: …………………………………………………… euro. 
  
Vooruitbetaling aan de huurprijs: €…………………………………………………… 
Het verder nog openstaande bedrag bedraagt €………………………………………………… 
Dit zal worden betaald: 
Bij start huurovereenkomst, 
Voor (Datum): ……-......-........... 
Op (Datum):  ……-......-..........., of 
In termijnen van €………………………………………………… per ………………………….. 
 
De borg voor de cmaper zal €……………………………………… bedragen. 
Bedrag in letters: ………………………………………………… euro. 
 
 
Deze kosten zullen op de volgende manier worden afgedaan: 
 
▢ IBAN/bankrekeningnummer van verhuurder: ………………………………………………… 
▢ Contant 
 
▢ Alternatief, namelijk: ………………………………………………… 
 
 
 
Verzekering 
 
▢ De verhuurder heeft de verplichte WA-verzekering afgesloten die geldig is gedurende de 
huurperiode. 
▢ De verhuurder heeft een cascoverzekering/all-risk afgesloten incl. dekking voor brand, 
diefstal & bergingskosten die geldig is gedurende de huurperiode. 
 
Gegevens van de verzekeraar: 
Maatschappij:  
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Polisnummer: ………………………………………………… 
Eigen risico bedraagt: €………………………………………………… 
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Vrije afspraken (eventuele toevoegingen aan de huurovereenkomst, waar huurder & 
verhuurder het over eens zijn) 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Handtekeningen 
 
Door beide partijen overeengekomen en ondertekend: 
 
Datum: …..-.....-.......... 
Plaats: ……………………………… 
Handtekening huurder 
 

 

 
Datum: …..-.....-.......... 
Plaats: ……………………………… 
Handtekening verhuurder 
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De huurovereenkomst voor de particuliere (ver-)huur van een kampeerauto. 
 
Voorwaarden 
 
1. De verhuurder is ertoe verplicht: 
 

A. De camper op de hierboven aangegeven datum, tijd en locatie af te leveren. 
B. De camper met bijbehorende documenten levert (bv. kentekenbewijs, bewijs van 

verzekering) 
C. De camper compleet op te leveren. Inclusief de afgesproken inventaris. 
D. De camper in goede staat te leveren. Met enige gebreken aangegeven in deze 

overeenkomst. 
E. Advies en tips geven aan de huurder met betrekking tot het gebruik van de camper. 

 
2. De huurder is ertoe verplicht: 
 

A. De hierboven aangegeven huurprijs, borg, vooruitbetaling tijdig te voldoen. Ook zal 
deze doorbetaald moeten worden indien de camper tijdelijk niet gebruikt wordt door 
huurder, tenzij aan annuleringskosten wordt voldaan als hieronder aangegeven bij 
voorwaarde 4.  

B. Ervoor te zorgen dat ten alle tijden de bestuurder een geldig rijbewijs heeft, waarmee 
hij bevoegd is een kampeerauto (met de op kenteken vermelde TMM) te besturen. 

C. De camper niet te misbruiken (hieronder valt overbelading), maar te gebruiken in 
overeenstemming met het advies van de verhuurder en de normale 
gebruiksbestemming van een kampeerauto. 

D. De camper niet in handen te geven van een persoon die niet staat aangegeven in 
deze huurovereenkomst.  

E. Deze camper niet door te verhuren. 
F. Aan het einde van de huurovereenkomst, de camper op tijd en in dezelfde staat terug 

te brengen naar de verhuurder. 
 
3. De borg 
 

A. De huurder is verplicht voor, of bij aanvang van de huurperiode, te voldoen aan de 
borg. De verhuurder is op zijn beurt verplicht om de betaalde borg aan het eind van 
de huurovereenkomst terug te betalen aan de huurder. De verhuurder kan besluiten 
een deel van dat bedrag in te houden wanneer daar beweegredenen toe zijn. Een 
reden kan zijn schade aan de camper. Het is dan wel aan de verhuurder om deze 
kosten te bewijzen. 

B. Indien de kosten die door de huurder gemaakt dermate hoog zijn dat de borg dit niet 
meer zal vergoeden, mag de verhuurder de huurder hiervoor aansprakelijk houden. 
 

4. Annuleren 
 

A. Huurder dient via aangetekende post te annuleren. 
B. Onderstaande annuleringskosten worden op huurder verhaald bij annulering: 
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a. … van de huurprijs bij annulering langer dan … maanden voor 
aanvangsdatum van de huurperiode; 

b. … van de huurprijs bij annulering langer dan … maanden, maar niet langer 
dan … maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode 

c. (Etc.) 
 
 
5. Nakoming 
 

A. Indien huurder of verhuurder de verplichtingen zoals hierboven aangegeven niet 
nakomt, heeft de andere partij het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
te ontbinden. Dit mag niet wanneer de niet-nakoming als onbelangrijk kan worden 
beschouwd. Wanneer de overeenkomst wordt ontbonden, zal de ontbindende partij 
aanspraak kunnen maken op een vergoeding. Mits dit niet aan hen zelf kan worden 
toegerekend. 

B. Wanneer de ontbinding geschiedt vanwege het nalaten of tekortkomen van de 
verhuurder, is hij verplicht (een gedeelte van) de huurprijs terug te betalen aan 
huurder. 

C.  Wanneer de verhuurder de camper niet tijdig beschikbaar stelt, heeft de huurder het 
recht om 25% van de huurprijs vergoed te krijgen. Dit staat buiten de 
schadevergoeding zoals eerder aangegeven. 

D. Wat betreft de huurder die de camper niet tijdig terugbrengt, kan de verhuurder voor 
elke dag dat de huurder hierin te laat is een vergoeding van de dagprijs verrekenen. 
Dit zal berekend worden aan de hand van een percentage van de huurprijs die gelijk 
staat aan de prijs per dag. 

 
6. Kosten huurder 
 

A. Kosten die huurder maakt gedurende het gebruik van de camper, zijn voor rekening 
van de huurder. Te denken valt aan snelheidsovertredingen, het gebruik van 
tolwegen of andere kostenposten die voorkomen tijdens normaal gebruik van de 
camper. 

B. Ook is de huurder degene die de kosten draagt voor de kosten van normaal 
onderhoud of reparatie.  

C. Het hierboven onder 6B vermelde geldt niet wanneer de reparatiekosten betrekking 
hebben op een gebrek. In dat geval moet de huurder in overleg met de verhuurder 
om samen tot een oplossing te komen. 
 

7. Schade 
 

A. Huurder dient direct contact op te nemen met de verhuurder, indien er diefstal 
optreed, inbeslagname voor komt of notabele schade aan de camper is ontstaan. 
Verhuurder zal de huurder instructies geven, deze dient de huurder op te volgen. 

B. Schade die onder een verzekering valt die voor de huurovereenkomst van de camper 
is afgesloten, komt niet voor rekening huurder. Eigen risico wat hierbij komt kijken 
wel. Ook is de huurder aansprakelijk voor schade die tijdens de huurperiode is 
ontstaan. Dit laatste is niet het geval wanneer de huurder hiervoor niet redelijkerwijs 
aansprakelijk voor gesteld kan worden. 
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8. Recht 
 

A. Al hetgeen genoemd in de bovenstaande overeenkomst is onderhevig aan het 
Nederlandse recht. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd om geschillen te 
beslechten met betrekking tot deze huurovereenkomst. 

 
NKC is in deze overeenkomst geen contractpartij en kan daarnaast ook niet 
aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van dit contract, noch voor het 
gebruik van dit contract. 


