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Huurvoorwaarden buscamper & Addendum COVID 19

1. Verplichtingen verhuurder
De verhuurder is verplicht de buscamper als volgt ter beschikking te stellen:
a. tijdig en in een staat die overeenstemt met de wettelijke eisen (apk, wa + casco (allrisk) verzekerd;
b. in goede staat en compleet met inventaris en toebehoren;
c. met bijbehorende documenten als kenteken- en verzekeringsbewijs;
d. met Europadekking pechhulp auto;
e. met voldoende instructie vooraf voor het gebruik van de buscamper;
f. met gasflessen en toiletvloeistof.
2. Verplichtingen huurder
De huurder is verplicht:
a. zorg te dragen dat alleen hijzelf of de genoemde gemachtigde tweede bestuurder de buscamper bestuurt: een ieder
dient 3 jaar in bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs schakelauto’s voor de categorie B én ervaring te
hebben met het besturen van een schakelauto, 25 jaar of ouder óf jonger dan 85 jaar te zijn, tenzij anders met de
verhuurder is overeengekomen;
b. zorg te dragen voor een kopie van rijbewijs en paspoort van zichzelf (huurder) en een kopie rijbewijs, indien van
toepassing, van de andere inzittenden/bestuurders. Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk om hun officiële documenten
bij kopie te beschermen middels een paspoort- of rijbewijscover (o.a. bij ANWB verkrijgbaar) en zo onnodige
verspreiding van persoonsgegevens te voorkomen.
In geval van schade waarbij de buscamper verzekering van CO-BUS moet worden aangesproken, is de huurder
akkoord met het verstrekken van ID- en rijbewijsgegevens (kopieën) aan de verzekeringsmaatschappij, indien deze
worden opgevraagd.
De huurder wordt in dat geval door CO-BUS op de hoogte gesteld.
CO-BUS verplicht in dit geval de verzekering schriftelijk de verantwoordelijkheid te nemen voor het feit dat van deze
gegevens niet anders gebruik zal worden gemaakt dan voor ter zaken doende handelingen.
c. de verschuldigde huur- respectievelijk annuleringssom te voldoen, ook al gebruikt hij de buscamper niet of voor een
kortere periode;
d. CO-BUS raadt u aan tijdens de huurperiode een reisverzekering / annuleringsverzekering afgesloten te hebben;
e. Zorg te dragen dat inzittenden zich tijdens het rijden op de daarvoor bedoelde zitplaatsen bevinden. Is dit niet zo dan
is de huurder verantwoordelijk voor eventuele gevolgen, de verhuurder is niet aansprakelijk;
f. de buscamper zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming te gebruiken en geen veranderingen aan te brengen;
g. Het is huurder niet toegestaan de Europese grens met een buscamper te overschrijden;
h. Voor reizen in de voormalige Oostbloklanden of Baltische staten moet huurder schriftelijk akkoord hebben van de
verhuurder. Geen verhuur EK, WK of wintersport.
i. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de benodigde milieustickers, vignetten en tolsystemen van (door)reis land
(voor Duitsland hebben CO-BUS buscampers wel een mileusticker);
j. Geen stickers aan te brengen in binnenzijde of op buitenzijde van de buscamper;
k. Geen schuurmiddelen gebruiken aan binnen- of buitenzijde van de buscamper;
l. Niet te roken in de buscamper en geen huisdieren mee te nemen;
m. Garant te staan dat niet meer dan 4 personen gebruik maken van de buscamper;
n. Geen ongeasfalteerde wegen te berijden met de buscamper;
o. De buscamper terug te bezorgen bij de verhuurder in dezelfde staat als dat de huurder hem in ontvangst heeft
genomen. Eventuele schade of veranderingen aan de buscamper zullen door een schade-expert worden beoordeeld
en vastgesteld.
Bij schade aan het camperdeel (o.a. luifel, fietsrek, bekleding, apparatuur en verdere inrichting) zullen de kosten
worden verrekend met de borg of, indien borg niet toereikend is, worden gefactureerd tot totale kosten van de
schade. Uw persoonlijke reisverzekering kan deze kosten dekken, raadpleeg uw polis.
Bij schade aan het autodeel zullen de kosten worden afgetrokken van de borg of indien borg niet volstaat, door COBUS worden gefactureerd tot het eigen risico bedrag á 1250,00 euro. Het eigen risico kunt u zelf verzekeren bij
verschillende schadeverzekeringen, o.a. Allianz Global Assistance;
p. De instructies van de verhuurder op te volgen;
q. De buscamper niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren;
r. Tijdens de huurperiode uit voorzorg bij elke 2e tankbeurt (om de 2000 km) het olie- en koelvloeistofpeil te controleren
en zorg te dragen voor een juist olie- en koelvloeistofpeil, bandenspanning e.d.;
s. bij terugkomst in de directe omgeving van Nijmegen/Ooij af te tanken (bij niet nakomen van deze afspraak, zullen
brandstofkosten worden vermeerderd met € 50,- kosten voor deze handeling.)
t. Portugal: bij terugkomst in de directe omgeving van Airport Faro (Algarve Portugal) af te tanken(bij niet
nakomen van deze afspraak, zullen brandstofkosten worden vermeerderd met € 50,- kosten voor deze
handeling.)
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3. Tekortkoming
Komt één der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht het contract geheel of gedeeltelijk te
ontbinden. Dat is alleen anders als de tekortkoming van zo’n bijzondere aard of geringe omvang is, dat ontbinding niet
gerechtvaardigd is.
a. Mocht het voorkomen dat de verhuurder de buscamper buiten diens schuld niet kan leveren, dan heeft de huurder
recht op restitutie van de gehele huursom + borgsom. De verhuurder is niet verplicht tot betalen van andere kosten.
b. Brengt de huurder de buscamper later terug dan overeengekomen, dan heeft de verhuurder recht op vergoeding
door de huurder van € 300,- huursom per dag of gedeelte van een dag dat de buscamper te laat binnenkomt. Tenzij
anders overeengekomen met de verhuurder.
c. Portugal: de buscamper wordt op de afgesproken datum weer ingeleverd bij CO-BUS op Airport Faro (Algarve
Portugal). Indien de huurder dit niet doet wordt door verhuurder € 300,- huursom per dag of gedeelte van een dag
berekent tot de buscamper ingeleverd is bij CO-BUS op Airport Faro.
4. Annulering
a. De huurder dient per aangetekende brief te annuleren. De datum van de postbezorging geldt als annuleringsdatum.
b. Bij annulering is de huurder verschuldigd:
- tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode:
25% van de huursom
- tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode:
50% van de huursom
- tot 5 dagen voor aanvang van de huurperiode :
90% van de huursom
- 4 dagen voor aanvangsdatum van de huurperiode:
100% van de huursom
c. Het eerder terugbrengen van de gehuurde buscamper zal nimmer een restitutie van (of een gedeelte van) de
huursom tot gevolg hebben.
d. Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten.
5. Kosten
a. De kosten die direct verband houden met het gebruik van de buscamper o.a. brandstof, olie, reparatie van banden,
ruitbreuk, leges, boetes, tolgelden, gerechtskosten etc. komen voor rekening van de huurder. Bij tolgelden en boetes
wordt 7 euro administratiekosten extra gerekend.
b. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van de verhuurder.
c. Ten alle tijden dient de huurder zich met de verhuurder in contact te stellen voor het oplossen van mechanische
defecten door te bellen met (m) +31 6 49 11 93 96.
d. Het op eigener beweging laten herstellen van defecten leidt nimmer tot vergoeding van de gemaakte kosten door de
verhuurder.
e. Het op eigener beweging proberen te herstellen van defecten is niet toegestaan, tenzij in overleg met de verhuurder.
Het herstel van schade ontstaan door eigenmachtig handelen wordt altijd verhaald op huurder.
f. 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, alsmede na overlegging van de
vervangen defecte onderdelen. Het niet kunnen overleggen van de genoemde nota’s en/of onderdelen ontslaat de
verhuurder van vergoeding. Terugbetaling van in vreemde valuta betaalde nota’s, geschiedt tegen de middelkoers
van de betreffende valuta op de datum van reparatie.
g. Door de huurder op eigen initiatief zonder toestemming van de verhuurder herstelde gebreken of reparaties, in de
ruimste zin van het woord, worden nimmer door de verhuurder vergoed.
h. Regelt de huurder e.e.a. via de eigen ANWB (of andere) verzekering dan wordt dit níet vergoed door de verhuurder.
i. Eventuele kosten gemaakt door de huurder in geval van pech of reparatie onderweg, zoals hotel-, taxi- of
telefoonkosten, zijn niet te verhalen op verhuurder. Hiervoor dient de huurder zijn reisverzekering aan te spreken.
j.
Indien de huurder door pech of om een reparatie te laten uitvoeren langer op een bepaalde plaats moet blijven
anders dan gewenst, is verhuurder niet aansprakelijk voor die niet-genoten vakantiedagen of andere kosten.
6. Schade
a. Huurder is verantwoordelijk voor de buscamper gedurende de gehele huurperiode.
b. Bij elke schade door verlies, diefstal, in beslaglegging of beschadiging van de buscamper (door huurder of derden),
inventaris en toebehoren, treedt de huurder z.s.m. in overleg met de verhuurder. De huurder houdt zich te allen tijden
aan de instructie van de verhuurder. (m): +31 6 49 11 93 96. Houdt de huurder zich niet aan de instructie, dan
worden daardoor ontstane kosten aan huurder door gefactureerd en vallen buiten het eigen risico.
b+ De luifel niet gebruiken bij wind, ander noodweer of als u niet bij de buscamper bent. Stormbanden zijn
aanwezig, gebruik deze.
Beschadiging leidt altijd tot verrekening met de borg!
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c. De huurder is aansprakelijk voor de genoemde schade. Schade en kosten ten gevolge van verwijtbaar of nalatig
handelen, leiden te allen tijden tot aftrek van de borg. Motorschade naar aanleiding van oververhitting ten gevolge
van bijvoorbeeld een te laag olie- of koelvloeistofpeil, leiden altijd tot volledige aftrek van de borg en aanspraak op
eigen risico. Zie ook punt 2-o.
d. Indien inbeslagname plaatsvindt door een overheid, is de huurder verplicht tot vergoeding van de volledige geleden
materiële schade van de verhuurder. De door de verhuurder te maken gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten
komen geheel voor rekening van de huurder. Dit geldt ook voor schade ten gevolge van drank-, drugs- of
medicijngebruik van de huurder.
e. Het eigen risico voor de huurder bedraagt € 1250,00 voor het autodeel van de buscamper.
Schade aan het camperdeel van de buscamper (o.a. luifel, fietsrek, bekleding, apparatuur en verdere inrichting) valt
buiten het eigen risico en wordt apart verrekend. Zie punt 2-o in deze huurvoorwaarden.
f. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke of materiële schade van de huurder of diens reisgezelschap,
ontstaan door het gebruik van de buscamper, mechanische storing en/of aanrijdingschade.
g. Bij schade aan de huurcamper of voertuig van derden dient de huurder altijd foto’s van de schade aangebracht aan
de huur buscamper en/óf aan het voertuig van de tegenpartij voor te leggen aan verhuurder.
7. Definitief boeken
Huurder dient een ondertekend huurcontract en kopie id- en rijbewijs bestuurder(s)/gebruikers naar verhuurder te sturen.
Zodra verhuurder het tevens door hem ondertekende contract aan huurder heeft geretourneerd is de boeking definitief.
Met ondertekening van het huurcontract verklaart de huurder bekend te zijn met de huurvoorwaarden en daar naar te
handelen.
Huurvoorwaarden zijn te allen tijde te downloaden vanaf de homepage van website co-bus.nl.
8. Betalingen
De huurder verplicht zich tot 50% aanbetaling van de totale huursom. Het restant van de huursom plus de borg dienen
uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan, conform de aan hem toegezonden
boekingsbevestiging.
De betaling van de huursom dient als volgt plaats te vinden.
a. Binnen 5 dagen na ontvangst van het ondertekende huurcontract het vermelde aanbetalingbedrag over te maken op
ING bankrekening: NL28 INGB 0004955343 t.n.v. Ariëns e/o van Wissen te Nijmegen.
b. Het restant van de huursom + de borgsom van € 800,- dienen uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode
betaald te zijn. De borg wordt (na aftrek van eventuele kosten en vergoedingen) binnen 3 weken na terugkomst
overgemaakt op de bankrekening van de huurder.
c. Indien de huurder nalatig is in zijn betaling(en) kan de verhuurder besluiten de vordering over te dragen aan een
incassobureau. De daaruit voortvloeiende kosten (gerechtelijke - of buitengerechtelijke kosten) alsmede de
verschuldigde wettelijke rente, komen geheel voor rekening van de huurder.
d. De verhuurder behoudt zich te allen tijden het recht om alsdan de huurovereenkomst te beëindigen, zonder
tussenkomst van de rechter.
e. Indien de huurovereenkomst tot stand komt binnen 4 weken voor de vertrekdatum, zijn de huursom en de borg
ineens verschuldigd. De betaling dient dan te worden voldaan binnen 5 werkdagen na factuurdatum, indien de
tijdsperiode tussen boeking en vertrek dit toelaat, anders in overleg zo spoedig mogelijk.
9. Schoonmaken
a. De buscamper wordt bij de huurder als volgt geleverd:
- Binnenzijde en buitenzijde schoon en gewassen
- schone luifel
- lege afvalwatertank
- volle brandstoftank
- rook- en huisdiervrij
b. De buscamper dient door de huurder in dezelfde staat te worden teruggebracht als waarin hij de buscamper heeft
ontvangen. Indien dit niet gebeurd is, gelden de volgende kosten:
- Binnenzijde schoonmaken
€ 80,- Bekleding reinigen
€ 80,- Toilet reinigen
€ 80,- Luifel reinigen
€ 80,- Volle brandstoftank
dagprijs diesel + € 50,c. Indien na controle blijkt dat er onderdelen van de inventaris niet meer aanwezig zijn, worden vervangingskosten in
rekening gebracht. Controle hiervan vindt plaats op basis van het bij uitgifte voor akkoord getekende In/Uit formulier.
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10. Algemeen
a. Afwijkingen van het huurcontract en/of de voorwaarden gelden alleen als zij schriftelijk door verhuurder en huurder
zijn overeengekomen.
b. Het huren van een buscamper kan alleen persoonlijk door de huurder worden overeengekomen.
c. De gehuurde buscamper wordt alleen meegeven aan de huurder die de overeenkomst heeft getekend.
d. Bij overdracht van de buscamper aan de huurder kan de verhuurder rijbewijs(en) controleren.
e. Het door de huurder ingevulde huurcontract wordt geacht een geheel te vormen met de algemene voorwaarden.
Schade ontstaan als gevolg van een onjuiste opgave of onjuiste voorstelling van zaken door de huurder, komen
geheel voor rekening van de huurder.
f. Verhuurder is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het
aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.
g. Verhuurder zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de huurder toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden
is medegedeeld, treden wijzigingen jegens huurder in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.
h. Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden in eerste instantie tussen partijen in onderling overleg
opgelost. Wanneer dit niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse
Rechter welke bevoegd is in de woonplaats van verhuurder of in een plaats naar keuze van de verhuurder. Op alle
overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.
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Aanvulling huurvoorwaarden i.v.m. COVID-19 d.d. 10 juni 2020






CO-BUS volgt de richtlijnen van Buitenlandse Zaken voor wat betreft de te bereizen landen in
Europa. De huurder wordt gevraagd verantwoordelijkheid hier in te nemen en zich ook aan deze
richtlijnen te houden (code oranje / code rood)
Huurder dient zichzelf op de hoogte te houden van de situatie op het moment van verblijf met
een buscamper van CO-BUS in Europa en na te gaan of, indien een land bereisd kan worden
volgens code geel, terugreis via buurlanden ook weer mogelijk is.
Is repatriëring van de buscamper nodig aIs gevolge van schade of pech vanuit een code oranje
/code rood gebied of bij een lock down dan is dat niet gedekt door de verzekering van CO-BUS.
Is er sprake van dat de huurder de buscamper niet tijdig kan inleveren of niet kan (laten)
repatriëren omdat huurder en/of gehuurde buscamper zich in een code oranje, code rood
omgeving bevindt of bij een lock down, dan komen de eventueel door verhuurder te maken
gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten als bijvoorbeeld vervoer, kostenderving huur,
vervanging buscamper, etc. voor rekening van de huurder.

Voor gebieden waar code geel geldt, zijn de standaard huurvoorwaarden versie 1-9-2019 van
toepassing.
CO-BUS wil de huurder er op attenderen contact op te nemen met diens reisverzekering i.v.m.
voorwaarden repatriëring van personen vanuit code oranje of code rood omgeving.
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