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Huurovereenkomst vakantiehuis/stacaravan
voor (ver)huur van in Nederland gelegen vakantiehuis
of caravan op een staanplaats

Lees voor het sluiten van de overeenkomst eerst de voorwaarden op de achterzijde van dit blad!
Op beide overeenkomsten moet de handtekening van huurder en verhuurder worden geplaatst. Zodra beide handtekeningen geplaatst zijn, is de overeenkomst bindend. Lees hem dus goed door!
1. Partijen

4. Huurprijs, borg en aanbetaling (Vervolg)

A. Verhuurder van vakantiehuis/stacaravan

Vooruitbetaling

€

Restantbedrag €

Restantbedrag te voldoen

(Handels)naam

Bij aanvang van de huurperiode
Voor (datum)

Adres bedrijf of privé

In

Telefoonnummer

termijnen van €

Op de vervaldatum

Email

Betalingswijze per/in

(Post)bankrekeningnummer verhuurder

Straat+huisnr. van
Vakantiehuis

Contanten

Postcode+woonplaats

Anders

B. Huurder van vakantiehuis/stacaravan

Borg

Naam+voorletters

Bedrag in letters

Straat+huisnr.

5. Verzekering

Postcode+woonplaats

Verhuurder heeft m.b.t. het verblijf een opstal- en inboedelverzekering afgesloten incl.
brand en diefstal tijdens de huurperiode bij:

Telefoonnummer

€
euro

Maatschappij

Email

Polisnummer

Nr. identiteitsbewijs
Ondergetekenden: A. verhuurder van vakantiehuis/stacaravan, hierna genoemd ‘verhuurder’ en B. huurder van vakantiehuis/stacaravan hierna genoemd ‘huurder’ verklaren deze
huurovereenkomst te zijn aangegaan volgens de volgende bepalingen en voorwaarden.

Eigen risico

€

geen

6. Contactpersoon
Naam

2. Huur en verhuur
Partijen sluiten hierbij een overeenkomst van huur en verhuur van een vakantiehuis/stacaravan – verder te noemen ‘het verblijf’- met daarbij behorende inventaris, aan partijen
bekend en gespecificeerd op de aanwezige lijst. Deze dient door beide partijen gecontroleerd en geparafeerd te worden.

Telefoonnummer
7. Nadere afspraken

Naam/merk/type
Gelegen te
Het verblijf mag worden gebruikt door maximaal
Huisdieren toegestaan

ja

___

personen

nee

3. Huurperiode
Huurperiode gaat in

–

–

om

uur

en eindigt op

–

–

om

uur

Op bovengenoemde tijd dient huurder zich op onderstaand adres te melden, voor het in
ontvangst nemen/inleveren van de sleutel van het verblijf, instructies, formaliteiten en
dergelijke.
Afhaaladres
Straat+huisnr.
8. Ondertekening
Postcode+woonplaats
4. Huurprijs, borg en aanbetaling

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend: (Let op: huurder en verhuurder zetten op beide overeenkomsten een originele handtekening)

Huurprijs totaal

Datum

€
Incl. verzekeringspremie en evt. omzetbelasting

Bedrag in letters
Overige kosten

Plaats
euro

Stageld
Toeristenbelasting

Handtekening huurder

Energie en water
Schoonmaakkosten
Handtekening verhuurder
Na ondertekening behoudt iedere partij één exemplaar

Voorwaarden huur vakantiehuisje
A. Verplichtingen verhuurder
Verhuurder is verplicht:
1. Het verblijf tijdig zoals afgesproken in deze huurovereenkomst ter
beschikking te stellen;
2. In goede staat en compleet met inventaris ter beschikking te stellen;
3. Voor het verblijf met inventaris, een deugdelijke opstal- en inboedelverzekering te hebben, die ook schade tijdens verhuur dekt;
4. Ervoor zorg te dragen dat de terreinbeheerder huurder toegang verschaft tot het terrein waar het verblijf zich bevindt;
5. Voldoende instructie vooraf te geven voor het gebruik van het verblijf
en toebehoren.
B. Verplichtingen huurder
Huurder is verplicht:
1. De verschuldigde huur- en borgsom, respectievelijk annuleringskosten
te voldoen, ook al gebruikt hij het verblijf niet of voor een kortere
periode;
2. Het verblijf zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming, te
gebruiken;
3. De instructies van de verhuurder op te volgen;
4. Het verblijf niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren;
5. Zorg te dragen voor naleving van het terrein- of huisreglement door
het gezelschap waar huurder deel van uitmaakt;
6. Het verblijf tijdig en in dezelfde staat op te leveren als bij aanvang van
de huurperiode, behoudens normale slijtage.
C. Borg Bij aanvang van de huurperiode betaalt de huurder een borg
aan ver- huurder. Dit bedrag zal door verhuurder, zonder inhouding
van administratiekosten of dergelijke, worden terugbetaald aan
huurder onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder nog
verschuldigd zal zijn.
D. Annulering huurder
1. Huurder dient schriftelijk, bij voorkeur aangetekend, te annuleren.
2. Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
• 15% van de huurprijs bij annulering langer dan 3 maanden voor
aanvangsdatum van de huurperiode;
• 50% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden maar
niet langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
• 70% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 maand maar niet
langer dan 2 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
• 90% van de huurprijs bij annulering vanaf 1 dag maar niet langer
dan 1 maand voor aanvangsdatum van de huurperiode;
• 100% van de huurprijs bij annulering op de aanvangsdatum van de
huurperiode.
3. Indien het verblijf voor (gedeeltelijk) overeengekomen periode alsnog
wordt
verhuurd aan een derde, worden de annuleringskosten
verminderd met de huuropbrengst.
4. Verhuurder mag een vast bedrag van €25,- alsmede redelijke kosten in
verband met de annulering in rekening brengen aan de huurder.
E. Niet nakoming
1. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander
het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,
tenzij de tekortkoming van een bijzondere aard of geringe omvang is.
Bij ontbinding bestaat tevens aanspraak op een vergoeding van
eventuele schade, tenzij de tekortkoming aan deze partij zelf kan
worden toegerekend. Als de vakantie door de tekortkoming geheel of
gedeeltelijk is bedorven kan de huurder hier een schadevergoeding
voor eisen.
2. Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een
tekortkoming van verhuurder restitueert hij de eventueel betaalde
huur- en borgsom in verhouding met de ontbinding.
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3. Wordt het verblijf niet of niet tijdig afgeleverd, dan heeft huurder
recht op 25% van de huursom, behoudens het volle recht op volledige
schadevergoeding, zoals genoemd in lid 1.
4. Ontruimt huurder het verblijf later dan overeengekomen, dan heeft
verhuurder recht op evenredige vermeerdering van de huursom en
vergoeding van de daardoor ontstane schade gedurende de
huurperiode
F. Kosten tijdens verhuur De noodzakelijke kosten van normaal
onderhoud en reparatie komen voor rekening van verhuurder. Huurder
dient contact op te nemen en toestemming van verhuurder te vragen
voor hij opdracht geeft tot onderhoud of reparatie van het verblijf.
Terugbetaling van de gemaakte kosten geschiedt op vertoon van
gespecificeerde nota’s.
G. Schade
1. Bij elke schade door verlies, inbeslagname en aanzienlijke
beschadiging van het verblijf, inventaris en toebehoren, treedt
huurder in overleg met verhuurder. Huurder houdt zich aan de
instructies van de verhuurder.
2. Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade
en daarmee verband houdende kosten, tenzij de schade wordt gedekt
door de voor het verblijf afgesloten verzekering welke ingevolge deze
overeenkomst verzekerd had behoren te zijn. Dit bedrag is maximaal
het eigen risico.
3. Indien de verhuurder eigen risico in rekening wordt gebracht zal deze
verhaald worden op de huurder.
H. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting Op deze overeenkomst is
Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is
bevoegd van geschillen kennis te nemen. In- dien terzake een
geschilleninstantie bevoegd is, kan het geschil ook aan die instantie
worden voorgelegd.
I. Aansprakelijkheid ANWB
ANWB heeft dit modelcontract met zorg samengesteld. ANWB is op geen
enkele wijze aansprakelijk voor verkeerd gebruik of misbruik van dit
modelcontract. Noch is de ANWB partij in dit contract.
Tips!
• Informeer bij de verhuurder van tevoren naar de ligging van het verblijf op het (camping)terrein. Vraag eventueel een plattegrond.
• Vraag bij contante (vooruit)betaling de verhuurder om een kwitantie.
• Voor huurders: sluit uiterlijk binnen 7 dagen na het tekenen van de
overeenkomst een annuleringsverzekering af. Neem voor meer
informatie contact op met ANWB Leden Service Center 088 269 22 22.
• Controleer het verblijf direct bij het ophalen op aanwezige schade en
aanwezigheid van inventaris/toebehoren en meldt eventuele
ontbrekende zaken of aanwezige schade.
• Zeker als het verblijf door een particulier wordt verhuurd, is het
verstandig om na te gaan of de afgesloten verzekering van de
verhuurder schade dekt tijdens verhuur. Is dit niet zo, dan zijn alle
kosten tijdens huur als gevolg van schade voor de huurder.
• Indien de huurprijs exclusief energie en water is, leg dan samen met
de verhuurder de meterstanden vast bij aanvang en einde van de
huurperiode (zie punt 7).

