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Prijzen

Onze prijzen zijn inclusief: BTW, omniumverzekering met vrijstelling, reisbijstandsverzekering en wc-product.
Dieselverbruik is ten laste van de huurder.
Max. 2100 km per week zijn inbegrepen, tenzij anders afgesproken. Extra kms aan € 0,30/
km btw incl. onbeperkte kms vanaf 3 weken verhuring.
Er wordt een forfaitair bedrag van €75,- aangerekend per verhuurperiode voor de aflevering van de mobilhome en de schoonmaak van het exterieur.

Verhuurtermijnen

Afhaling op de afgesproken dag tussen 14.00 u en 18.00 u, inlevering tussen 09.00 u en
10.00 u. Uren te laat worden aangerekend! (€ 50/h)
Weekendverhuur (vrijdagnamiddag tot maandagvoormiddag) in het hoogseizoen uitsluitend last-minute, max. 950 km, extra kms aan € 0,30/km incl. btw.
Verhuurprijs en voorwaarden voor extra lange periodes op aanvraag.
Winterverhuur mogelijk, maar geen skivakanties.
De huurperiode in het hoogseizoen bedraagt minimaal 7 dagen.

Uitrusting

Volgens bijgevoegd inventaris, afhankelijk van de motorhome.
De motorhomes zijn voorzien van een anti-diefstalsysteem met stroomonderbreker.
Alle uitvoeringen zijn aangepast aan rijbewijs B, voor een bestuurder vanaf 23-jarige leeftijd.

Wat niet wordt toegelaten

Gebruik van bijkomende toestellen zoals bv. friteuse, microwave enz. zijn niet toegelaten.
Roken in de motorhome, ook in de bestuurderscabine is niet toegelaten op straffe van
inhouding van de volledige waarborg.
Met een gehuurde mobilhome naar een festival trekken is niet toegelaten.

Voorwaarden

Onze verhuurvoorwaarden gelden enkel voor Europese bestemmingen.
In geval van overmacht en het niet beschikbaar zijn van het juiste gereserveerde voertuig
type (bv. bij schade, panne of dergelijke) heeft Abc Mobile NV het recht een vervangvoertuig in te schakelen zonder enige vorm van verdere schadevergoeding of herroeping. Het
vervangvoertuig kan een ander type zijn dan het gehuurde voertuig.
Indien de vakantie van de huurder wordt onderbroken door ongeval of panne wordt er
geen schadevergoeding voorzien.
Het is ten strengste verboden het gehuurde voertuig 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 het bij Abc Mobile nv gehuurde voertuig zal 		
onherroepelijk leiden voor de overtreder-huurder tot het betalen aan Abc Mobile nv van
een schadevergoeding gelijk aan de volledige aankoopsom van het gehuurde voertuig.
Eventuele problemen onderweg: ABC Mobile bellen. Schade dient binnen de 24 uur
telefonisch aan Abc Mobile nv te worden gemeld zodat Abc Mobile nv vóór terug		
komst de nodige maatregelen kan treffen.
Oplevering door ons gebeurt in zuivere, correcte en volledige toestand. De huurder is 		
verplicht, bij aanvang van de huurperiode, de camper op eventuele schade te controleren.
De huurder brengt de motorhome ook in dezelfde conditie terug. Eventuele nog aan-
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Abc Mobile kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet werken van de satelliet,
zonnepaneel of andere toestellen. Deze worden getest bij vertrek.
Bij niet-reiniging van de motorhome wordt aangerekend: binnen poetsen €150. Toiletcassette ruimen €50 en afvaltank lozen €25. Dit moet voor aankomst in orde zijn, de huurder
kan niet meer reinigen op het terrein van ABC Mobile.
Reiniging door de huurder gebeurt niet in een carwash, niet met hogedrukreiniger of
schuurmiddelen.
De brandstoftank wordt met dezelfde inhoud als bij vertrek ingeleverd.
Indien de huurder een mobilhome huurt met een Mercedes motor dient de ad blue tank
bij terugkomst minstens voor een vierde gevuld te zijn. Indien de huurder een mobilhome
huurt met Fiat of Citroën motor mag het lampje van de ad blue tank niet branden bij inlevering. Indien deze regels niet nageleefd worden, wordt er €25 aangerekend.

Betaling

Bij het opmaken van de verhuurovereenkomst dient een voorschot van +-30% van de
totale huursom worden voldaan. De reservering is pas definitief als het voorschot betaald
is. Het restant van de huursom moet uiterlijk 14 dagen voor vertrek in ons bezit zijn. Bij
niet tijdige betaling wordt de huurder schriftelijk of telefonisch hieraan herinnerd en heeft
hij nog 7 dagen tijd om het saldo te voldoen. Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt de
verhuurovereenkomst door Abc mobile nv geannuleerd. In dit geval worden er
annuleringskosten in rekening gebracht (zie artikel 7).

Annulering door de huurder

Indien een huurovereenkomst wordt geannuleerd is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
•
Bij annulering tot de 30ste dag vóór de vertrekdag: het verschuldigde voorschot.
•
Bij annulering vanaf de 30ste dag tot de 14de dag: 50 % van de huursom
•
Bij annulering vanaf de 14de dag tot de laatste dag vóór vertrek: 90 % van de
huursom
•
Bij annulering op de vertrekdag zelf of later: de volledige huursom.

Kosten door en tijdens verhuur

De kosten die direct verband houden met het gebruik van de motorhome door de huurder (onder meer brandstof, het eventueel bijvullen van olie, reparatie van banden, boetes
enz.) komen voor rekening van de huurder. Bij verkeersboetes wordt een administratieve
kost van €15 aangerekend.
De aankoop van de nodige wegen- en milieuvignetten is ten laste van de huurder.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Uitsluitend de Rechtbank van
Koophandel te Hasselt

Verzekering en eigen risico

De verhuurder heeft t.b.v. huurder een omniumverzekering voor de motorhome afgesloten.
Deze verzekering dekt voor de huurder:
•
Burgerlijke aansprakelijkheid
•
Pechverlening
Omnium mits 1000 euro franchise per schadegeval*
* De franchise van de Hymer B-MC T 600 en Hymer B-MC T 680 bedraagt 2000 euro. Bij de
Hymer Exsis-i 580 Pure is dit 1350 euro. Indien de schade hoger is dan 1000 euro zal dit
extra gefactureerd worden aan de huurder.
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Bij ongeval in onrecht wordt het eigen risico van de huurder vermeerderd met de
repatriëringen afhaalkosten van de inboedel van de motorhome. Deze kosten worden 		
apart gefactureerd.

•

Uitgesloten voor de verzekering zijn: interieur en luifel zoals beschreven in de verzekeringsvoorwaarden. Deze kosten worden apart gefactureerd.

•

Reizen/vervoer naar wintersportgebieden of naar landen die door de verzekeraar aangewezen zijn als risicovolle landen (zie hiervoor de achterzijde van de groene kaart) is niet
toegestaan aangezien dit buiten de dekking van de verzekering valt.

•

Voor annulering-verzekering en/of personenbijstand—verzekering (ziekte, ongevallen,
repatriëring, enz.) dient de huurder zich zelf voor te verzekeren.

De algemene voorwaarden van ABC Mobile nv zijn niet limitatief.

