
Algemene huurvoorwaarden Zwerfbus 
 

Art1) Huurtermijn 
 
1.1) De huurperiode in het hoogseizoen begint op vrijdag vanaf 16h00 (op indeling) en eindigt op 

vrijdag voor 10h00. Weekendverhuur begint op vrijdag vanaf 16h00 en duurt tot maandag 
10h00. Een midweek begint maandag vanaf 12h00 en duurt tot vrijdag 10h00. Buiten het 
hoogseizoen kan de huurperiode in overleg vastgesteld worden, met een minimum huurperiode 
van 3 dagen. 

 
1.2) Brengt u de gehuurde camper te laat terug dan wordt het dagtarief à € 150,- in rekening gebracht. 

 
1.3) Omdat het normaal gesproken niet mogelijk is een volgende huurder een vervangende camper ter 

beschikking te stellen, in geval van schade of te laat inleveren van het gehuurde camper, kan deze 
gedupeerde slechts aanspraak maken op restitutie van de verloren dagen. Indien door overmacht 
de gereserveerde camper niet kan worden geleverd zal de verhuurder zijn uiterste best doen om 
voor een vervangende camper te zorgen. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend, 
de huurder is hierbij verplicht een door de verhuurder aangeboden vergelijkbaar alternatief te 
accepteren. 

 
Art 2) Reservering / betaling 
 
2.1) Bij reservering dient u 50% van het huurbedrag te voldoen, dit bedrag dient uiterlijk 8 dagen na 

reservering in ons bezit te zijn. Het restant en de waarborgsom dient uiterlijk binnen 4 weken 
voor de vertrekdatum in ons bezit te zijn. Definitieve reservering is pas van kracht na ontvangst 
van de eerste termijn. 

 
2.2) Betalingen gaan uitsluitend via de bank, IBAN: NL41RABO01619.05.897 t.n.v. Zwerfbus.  
 
Art 3) Bestuurder 
 
3.1) De bestuurder dient minimaal 3 jaar in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs B en 

is ouder dan 24 jaar. Indien de huurder jonger is dan 24 jaar geldt een verplicht extra eigen risico 
op de cascodekking van 250 euro.  

 
3.2) De camper mag alleen worden bestuurd door de in het huurcontract vermelde bestuurder(s). 
 
Art 4) Verzekeringen 
 
4.1) De camper is WA + volledig Casco verzekerd en een groene kaart is aanwezig. Er geldt een eigen 

risico van € 750,-- per gebeurtenis bij normale schades welke bij een schade in binnen- en 
buitenland in rekening wordt gebracht bij de huurder. Voor schades boven de 2.00 meter is een 
ander bedrag van toepassing: zie paragraaf 5.2. Voor rekening van de huurder, die verhuurder ter 
zake vrijwaart, blijft evenwel de schade aan derden, die om welke reden dan ook niet door 
verzekeraar wordt vergoed. Verder geldt dit ook voor alle schades en verkeersovertredingen die 
niet door de verzekering van de camper worden gedekt.  

 
4.2) De verzekeringsvoorwaarden liggen ter inzage bij de verhuurder. 
 
4.3) Zwerfbus heeft voor alle voertuigen een pechhulpverzekering afgesloten, waarmee de huurder in 

Europa verzekerd is van pechhulp en vervangende camper voor de duur van 10 dagen.  
  Een huurder dient zelf zorg te dragen voor een adequate reisverzekering.  
 
4.4) Ook wordt sterk aanbevolen naast een reisverzekering een annuleringsverzekering af te sluiten.  
 



4.5) Als bestemmingen mogen alle landen worden gekozen die op de groene kaart staan, met 
uitzondering van de door de verhuurder aangegeven risico gebieden. Opgave van de te bezoeken 
landen is verplicht.  

 
Art 5) Waarborgsom / eigen risico 
 
5.1) Er geldt een waarborgsom van € 750,-- euro per huurperiode. De waarborgsom wordt binnen 

twee weken na inlevering van een schoongemaakte en schade vrije camper, indien is voldaan aan 
onze huurvoorwaarden, teruggestort op uw rekening. Ingeval van schades of overtredingen kan 
dit langer duren.  

 
5.2) Het eigen risico voor normale schades bedraagt € 750,-- euro per gebeurtenis, welke bij schade in 

binnen en buitenland in rekening wordt gebracht bij de huurder. Het eigen risico voor schades 
boven de 2.00 meter bedraagt € 1500,-- euro per gebeurtenis. Dit laatste betreft schades die zijn 
gemaakt aan het dak van de camper, zoals wanneer het dak van de camper kapot wordt gereden 
bij het verkeerd inschatten van de juiste hoogte van een parkeergarage, brug of bijvoorbeeld een 
boom.  

 
5.3) Verhuurder zal huurder aansprakelijk stellen voor overtredingen van de wegenverkeerswetgeving 

of overeenkomstige bepalingen in het buitenland begaan in de huurperiode.  
 
5.4) Bij diefstal van de camper zal de borg volledig worden ingehouden indien de huurder nalatig is 

geweest.  
 
5.5) Indien de waarborgsom niet toereikend is, zal de huurder direct het meerdere, vastgesteld door de 

verhuurder, boven de waarborgsom betalen. Indien noodzakelijk wordt een eindafrekening 
opgemaakt ter specificatie.  

 
Art 6) Schade en reparaties 
 
6.1) De huurder mag alleen noodzakelijke reparaties tot € 100,-- uit laten voeren, dit dient bij 

voorkeur te geschieden bij een dealer van het merk camper. Voor reparaties die dit bedrag te 
boven gaan dient te alle tijden eerst contact met de verhuurder worden opgenomen en 
goedkeuring worden gevraagd. Dit geldt zowel voor schade ontstaan door een verkeersongeluk, 
als alle andere vormen van schade of defecten aan camper en/of accessoires en interieur. Wij 
dienen dit zo spoedig mogelijk te weten i.v.m. het treffen van voorbereidingen en bestellen van 
onderdelen voor een reparatie te bespoedigen aangezien een volgende huurder ook graag op tijd 
de camper in ontvangst wil nemen.  

 
6.2) Bij iedere aanrijding dient de lokale politie te worden ingeschakeld en bij iedere beschadiging en 

schade dient een Europees schadeformulier geheel te worden ingevuld. De huurder maakt daarbij 
digitaal foto’s van de ontstane schades en deze direct met de verhuurder te communiceren.  

 
6.3) 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. 
 
6.4) De na verkregen toestemming van de verhuurder gemaakte reparatiekosten worden alleen door 

de verhuurder vergoed na overlegging door de huurder van de originele gespecificeerde nota’s, 
alsook na overlegging van de vervangen defecte onderdelen. Het niet kunnen overleggen van de 
op naam gespecificeerde nota’s of onderdelen ontslaat de verhuurder van vergoeding.  

 
6.5) Op naam van de verhuurder gestelde originele en gespecificeerde nota’s worden na afloop van de 

huurperiode aan de huurder terugbetaald als deze niet zijn veroorzaakt door ondeskundig gebruik 
of oorzaken die buiten de verantwoording van de verhuurder liggen. Door de verzekering niet 
gedekte schade en kosten zoals ten gevolge van rijden onder invloed, het laten besturen en rijden 
door niet bevoegde personen, door inbeslagname, drugsvervoer, overstroming, het vernielen van 
het interieur enz. zijn geheel voor rekening van de huurder. 



 
6.6) Kleine reparaties aan de camper ten gevolge van de huur door de huurder worden berekend tegen 

de kosten van eventuele onderdelen en een door de verhuurder vastgesteld tarief van € 35,-- per 
uur.  

 
6.7) Verhuurder is nooit aansprakelijk voor persoonlijke, materiële of immateriële schade van de 

huurder of diens reisgezelschap, ontstaan door het gebruik van de camper, mechanische storing, 
en/of aanrijdschade. Of in geval van niet genoten vakantiedagen in verband met pech of reparatie 
van de camper. Hiervoor dient de huurder zelf een adequate (reis)verzekering af te sluiten.  

 
Art 7) KM verrekening 
 
7.1)  - Per week 2000km vrij, 
  - Vanaf een huurperiode van 3 weken zijn alle kilometers vrij, 
  - Bij weekendverhuur geldt 600 km per weekend vrij,  
  - Per dag kunnen 200 km vrij gereden worden.  
 
7.2) Extra gereden kilometers kosten € 0,20,-- per kilometer. De kosten worden naderhand verrekend 

met de borg. 
 

Art 8) Annulering/Annuleringsverzekering 
 
8.1) De huurder dient per aangetekende brief te annuleren. De datum van de post bezorging geldt 

hierbij als annuleringsdatum. 
 
8.2) Bij annulering is de huurder verschuldigd: 

- 15% van de huurprijs bij langer dan drie maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode; 
- 50% van de huurprijs bij langer dan twee maanden maar niet langer dan drie maanden voor 

aanvang van de huurperiode; 
 -70% van de huurprijs bij langer dan één maand maar niet langer dan twee maanden voor 

aanvang van de huurperiode; 
- 90% van de huurprijs vanaf één dag maar niet langer dan één maand voor aanvang van de 

huurperiode; 
- 100% van de huurprijs op de aanvangsdatum van de huurperiode. 

 
8.3) De huurder dient zelf voor een annuleringsverzekering te zorgen.  
 
Art 9) Legitimatie 
 
9.1) Bij afhalen van de camper is voor alle bestuurders legitimatie d.m.v. geldig rijbewijs verplicht, de 

huurder/bestuurder(s) gaan akkoord met controle van hun persoonsgegevens. 
 
Art 10) Onderhoud 
 
10.1) U dient dagelijks het oliepeil te controleren voordat u de motor start en de camper in waterpas 

positie staat, zorg ervoor dat het oliepeil op het juiste niveau blijft, eventueel bijvullen met 
bijgeleverde motorolie. Nooit over vullen!!!  

 
10.2) Loop dagelijks een rondje om de camper en controleer de banden optisch op spanning. Op het 

moment dat ze zachter lijken controleer met een barometer en vul eventueel bij.  
 
10.3) In de winter gelden aanvullende verplichtingen aan de huurder wat betreffende onderhoud. Deze 

staan nader omschreven in de bijgeleverde handleiding. Schades ontstaan door vorst zijn voor 
rekening van de huurder.  

 
 
 



Art 11) Brandstof + kosten 
 
11.1) Verbruik van brandstof is voor rekening van de huurder. De camper wordt met een volle 

brandstoftank afgeleverd en u dient de camper met een volle brandstoftank terug te brengen.  
 
11.2) Indien de camper niet in volgetankt brengen wij brandstofkosten + €25,-- handelingskosten in 

rekening.  
 
11.3) Kosten die direct verband houden met het gebruik van de camper, o.a. brandstof, olie, reparaties 

en/of vervangen van banden en/of velgen, verlichting, leges, ruitbreuk, boetes, gerechtskosten, 
komen voor rekening van de huurder.  

 
11.4) Noodzakelijke kosten voor normaal onderhoud en reparatie zijn voor rekening van de 

verhuurder.  
  
Art 12) Schoonmaak camper 
 
12.1) U ontvangt bij aflevering een schone camper, en dient deze camper wederom schoon in te 

leveren. Dit houdt in:  
 - binnenkant schoon: 
   - schone koelkast 
   - schoon toilet 
   - schone keuken 
   - schone bekleding 
   - schone vloer 
 - buitenkant schoon 

 
12.2) Drinkwatertank en afvalwatertank dienen geledigd te zijn, indien niet geledigd brengen wij €50,-

- in rekening. De toiletcassette dient leeg en schoongespoeld te worden afgeleverd, indien niet het 
geval brengen wij €100,-- in rekening.  

 
12.3) Indien de camper niet is schoongemaakt, worden de volgende schoonmaakkosten in rekening 

gebracht: binnenzijde €200,-- en buitenzijde €100,--. 
  Meer specifiek:     
 - binnenkant niet schoon:  €200,--  
   - koelkast:    €15,-- 
   - toilet    €70,-- 
   - keuken   €15,-- 
   - bekleding   €50,-- 
   - vloer    €50,--  
 - buitenkant niet gewassen:   €100,-- 
 
12.4) Indien de huurder voor vertrek aangeeft de reiniging te laten doen door Zwerfbus zullen de 

volgende prijzen worden gehanteerd: €45,- voor een binnenschoonmaak, bezemschoon inleveren; 
€ 75,- voor een complete binnen en buitenschoonmaak. Dit is exclusief de afwas en toiletcassette.   

 
Art 13) Verboden 
 
13.1) - Het is verboden schuurmiddelen en hogedrukreiniger te gebruiken bij schoonmaak van zowel 

binnen als buitenzijde. 
- de camper over te beladen 
- te roken in de camper 
- in principe geen huisdieren mee te nemen (uitzonderingen in overleg) 
- onder te verhuren 
- met de camper door ruig terrein of buiten gebaande paden te rijden. 

 
 



Art 14) Restitutie 
 
14.1) Bij te laat ophalen of te vroeg terugbrengen vindt geen restitutie van de huursom of een deel van 

de huursom plaats. 
 
Art 15) Toepassing recht. 
 
15.1) Partijen komen overeen dat deze standaardbepalingen gehanteerd door Zwerfbus naar 

Nederlands recht zullen worden uitgelegd en daaraan onderworpen zullen zijn.  
 
 

GEBRUIK EEN ZWERFBUS ALSOF HET UW EIGENDOM IS !! 
 
Deze algemene huurvoorwaarden voor campers maken deel uit van alle offertes en huurvoorwaarden 

zoals vermeld op de voor- en achterzijde van de huurovereenkomst en factuur. 
 


