Sleuteloverdrachtsformulier
Verhuurder
Naam
Adres
Postcode/woonplaats

Huurder
Naam
Adres
Postcode/woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer
Geboortedatum
Rijbewijsnummer
Datum afgifte rijbewijs
Datum rijbewijs gehaald
Huurder enige
bestuurder camper?

Ja/Nee

Eventuele extra bestuurder:
Let op: naam dient te corresponderen met de naam in de online aanvraag van de Camperverhuur
verzekering
Naam
Adres
Postcode/woonplaats)
E-mailadres
Telefoonnummer
Geboortedatum
Rijbewijsnummer
Datum afgifte rijbewijs
Datum rijbewijs gehaald

Gegevens camper
Merk en type
Kenteken
Afgelezen kilometerstand
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Verplichte bespreekpunten
Paraaf verhuurder
➢
➢
➢

Paraaf huurder

Technische instructie
motorisch en campergedeelte
Instructie “wat te doen bij schade en/of
pech met de camper“ ontvangen
Beveiligingseis besproken en
technische beveiligingsinstructie
gegeven (indien van toepassing)

Campercheck voor uitgifte
Let op: Het is verplicht om duidelijke foto’s van de buitenkant van de camper (rondom) en het interieur
te maken.

Reeds aanwezige schade (zet de nummers in de tekening)
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

Staat van de camper bij uitgifte, ingevuld door huurder
Schade aan bestuurderszijde?
Schade aan passagierszijde?
Schade aan voorkant?
Schade aan achterkant?
Schade aan interieur
Andere schade?

□ ja, foto gemaakt
□ ja, foto gemaakt
□ ja, foto gemaakt
□ ja, foto gemaakt
□ ja, foto gemaakt
□ ja, foto gemaakt

□ nee
□ nee
□ nee
□ nee
□ nee
□ nee

Naar waarheid ingevuld:
Datum
Plaats
Handtekening verhuurder
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Handtekening huurder

Campercheck bij inname camper
Let op: Het is verplicht om duidelijk foto’s van de buitenkant (rondom) van de camper en het interieur
te maken.
Is er schade ontstaan tijdens de huurperiode?
_______________________________________________________________
Europees Schade Aangifteformulier ontvangen?
_____________________________________________________________

Staat van de camper bij inname, ingevuld door verhuurder
Nieuwe schade aan
bestuurderszijde?
Nieuwe schade aan
passagierszijde?
Nieuwe schade aan voorkant?
Nieuwe schade aan achterkant?
Nieuwe schade aan interieur?
Andere nieuwe schade?

□ ja, foto gemaakt

□ nee

□ ja, foto gemaakt

□ nee

□ ja, foto gemaakt
□ ja, foto gemaakt
□ ja, foto gemaakt
□ ja, foto gemaakt

□ nee
□ nee
□ nee
□ nee

Naar waarheid ingevuld:
Datum
Plaats
Handtekening verhuurder

Handtekening huurder

Alle pagina’s na ondertekening binnen 5 dagen mailen naar verzekeringen@nkc.nl
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Informatie voor de huurder
Sta je met pech in binnen- of buitenland? Of kan je niet meer verder rijden na een ongeval?
Bel met SOS Alarmcentrale: +31 20 6 51 51 51. SOS is de alarmcentrale van de camperverzekeraar
van je verhuurder. Zij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor je klaar bij een ongeval of als je
met pech staat. SOS inventariseert wat je nodig hebt en organiseert hulp binnen de voorwaarden van
de verzekering van je verhuurder. Waar nodig regelen zij direct noodhulp.
Het telefoonnummer van SOS vind je ook op het internationaal verzekeringsbewijs (IVB) dat je van je
verhuurder mee krijgt. Dit is het bewijs dat je verhuurder de verplichte WA-verzekering voor de camper
heeft.
Neem naast SOS ook altijd contact op met je verhuurder. En houd je verhuurder op de hoogte.
En laat geen reparaties aan de camper uitvoeren zonder toestemming van je verhuurder.
Een schade waarbij een andere partij betrokken is geweest?
Van je verhuurder krijg je het Europees schadeformulier mee. Vul samen met de tegenpartij (indien
van toepassing) de voorzijde van dit formulier in. Vul alle relevante velden in en maak zo goed
mogelijk een schets van de situatie. Maak indien mogelijk foto’s van de situatie.
Zorg ervoor dat je beide een handtekening op het schadeformulier plaatst. Vergeet dit niet. Ben je het
niet eens met iets op het formulier? Laat dit gelijk weten door dit in te vullen bij opmerkingen. Dit veld
vind je aan de voorzijde van het formulier.
Nadat alles is ingevuld, inclusief handtekeningen, splits je het originele formulier in tweeën. Zo hebben
beide partijen een eigen exemplaar.
Let op: Achteraf kunnen geen wijzigingen meer worden doorgevoerd. Zet dus pas een handtekening
als je het volledig eens bent met wat er op het formulier is ingevuld.
Tip! Heeft de tegenpartij een schadeformulier in een taal die je niet begrijpt? Hou dan je eigen
formulier ernaast om het op die manier te vertalen. De formulieren zijn in alle landen hetzelfde
ingedeeld.
Naderhand:
Thuis of op een camperplaats kun je de achterkant van het schadeformulier invullen.
Geef of stuur het schadeformulier (inclusief eventuele foto’s) aan je verhuurder. Je verhuurder heeft dit
formulier nodig voor de schade afhandeling door de verzekeraar van zijn camper.
Diefstal camper?
Als de camper is gestolen, is het belangrijk snel actie te ondernemen.
•

•
•

Meld de diefstal zo spoedig mogelijk bij het Aangifteloket Gestolen Voertuigen. Zij zijn 7 dagen
per week van 07.00 tot 23.00 bereikbaar op +31 (0)88-0087444. Door het te melden, wordt de
kans op het terugvinden van de camper vergroot. Houd het kentekenbewijs en de
verzekeringspapieren bij de hand.
Doe aangifte bij de politie in de plaats waar de camper is gestolen. In het buitenland doe je
eerst aangifte bij de lokale politie. Daarna doe je aangifte in de eigen woonplaats.
Neem contact op met je verhuurder.
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