
ALGEMENE VOORWAARDEN 

Wij van The Green Rhinos willen graag duidelijk en transparant zijn naar onze huurders. Daarom maken wij 
gebruik  
van het ANWB-model huurcontract met de daarbij behorende voorwaarden. Deze worden aangevuld met onze 
eigen aanvullende  
voorwaarden.  

BETALEN EN WAARBORG  

Bij definitieve reservering dient 50% van de huursom vooruit te worden betaald, Het restant van de huursom 
(50%) dient u vier (4)  
weken van te voren te voldoen. Er wordt een waarborgsom verlangd van EUR 1000,- De waarborgsom kunt u 
voor vertrek overmaken of  
contant betalen. Wij accepteren creditcards en u kunt ook pinnen.  

PECHHULP  

1.De kampeerauto’s zijn voorzien van uitgebreide pechhulp.  
2. In geval van pech aan het voertuig kan men dan altijd een beroep doen op spitz hulpdienst +31 850 239 252  
Contact met de verhuurder is in dit geval ook handig.  

SCHOONMAKEN  

Aan het einde van de huurperiode dient de kampeerauto van binnen volledig schoon te zijn gemaakt,  
vuilwater-en schoonwater tank dienen schoon en leeg te zijn. Aan de buiten-binnenzijde moet het cabine 
gedeelte worden schoongemaakt,  
De opbouw kan door de verhuurder gereinigd worden. De camper mag in geen enkel geval door een 
automatische wasstraat, wilt u toch  
de opbouw schoonmaken dan dient dit te gebeuren met een zachte spons of zachte borstel  
Als de huurder volgens de norm van verhuurder schoonmaakt dan zal het schoonmaak aandeel van de 
waarborgsom niet worden ingehouden  
- Schoonmaakkosten binnenzijde € 100,-  
Het is verboden om huisdieren te houden in de camper. Roken is niet toegestaan in de camper  
Mochten wij toch constateren dat er gerookt is of huisdieren zijn gehouden in de kampeerauto dan brengen 
wij u € 2000,- in rekening + de kosten van reiniging. 
Bij de inname zal de camper globaal gecontroleerd worden op zichtbare schade, komen na het schoonmaken  
niet gemelde schades tevoorschijn worden deze alsnog verhaald op de huurder.  

EINDAFREKENING  

Zo spoedig mogelijk doch binnen 30 dagen na terugkomst wordt de waarborgsom teruggestort eventueel 
onder  
Inhouding van de door de huurder verschuldigde extra kosten. Bij schade of andere calamiteiten wordt de 
waarborg na volledige afhandeling teruggestort aan het einde huur seizoen. Wanneer noodzakelijk wordt 
een  eindafrekening opgemaakt ter specificatie.  

VERZEKERING  

Onze Kampeerauto’s zijn Wa en Casco verzekerd met een eigen risico van €1000,- per gebeurtenis, tenzij 
anders overeengekomen op verhuurcontract.  
Huurder dient zelf zorg te dragen voor een annuleringsverzekering. De waarborgsom is op geen enkele wijze 
bij ons af te kopen of te verzekeren.  

CALAMITEITEN / OVERMACHT  

Bij calamiteiten aan de gehuurde kampeerauto bij aanvang huurperiode wordt huurder standaard geen 
vervangende kampeerauto aangeboden, wel restitutie  
van de volledige huursom. Mocht door toedoen van de voorgaande huurder de kampeerauto door 
calamiteiten niet op de door u afgesproken tijd terug  
zijn dan behoudt The Green Rhinos zich het recht de overeenkomst kosteloos en eenzijdig te annuleren.  



The Green Rhinos probeert binnen haar mogelijkheden een vervangende 
kampeerauto te regelen. Als de vakantie door tekortkoming geheel of gedeeltelijk 
is bedorven  kan de huurder hier geen schadevergoeding voor eisen.  
Bij onverhoopte pech of storing die kosten met zich meebrengen boven de € 100,- 
moet u altijd eerst met ons contact opnemen voordat u actie onderneemt. De kosten 
die direct verband houden met het gebruik van de camper-onder meer brandstof, olie, 
reparatie banden, leges, boetes en gerechtskosten komen voor rekening van de 
huurder.  

Huurder is verplicht de kampeerauto bij uitgifte te controleren op schades en gebreken.  
De gebreken worden door de huurder en verhuurder vastgelegd op een uitgifteformulier de huurder is  
op dat moment verantwoordelijk voor niet gemelde schades aan de kampeerauto.  
Mocht u wat gemist hebben dan dient u dit binnen 1 uur te melden middels bewijs met beeldmateriaal. Heeft 
er geen  
melding plaatsgevonden dan worden na terugkomst eventuele gebreke aan u toegewezen  

BESTUURDER  

De bestuurder moet minimaal 23 jaar zijn en 3 jaar een geldig rijbewijs B bezitten.  

INVENTARIS  

Onze kampeerauto’s worden verhuurd inclusief inventaris zie lijst (conditie rapport) De huurder is 
verantwoordelijk voor het melden van defecten of manco’s aan de inventaris. Niet gemelde defecten of 
manco’s worden in  rekening gebracht bij de huurder.  


