Algemene voorwaarden

SpHYs streeft ernaar de gebruiker, hierna te noemen de huurder, van onze diensten en producten
een aangenaam verblijf en/of een gezellige dag te bezorgen.
In het geval van huur van de Citroën HY kan worden gesteld dat deze is verzekerd, in goede staat
verkeerd, schoon en kindvriendelijk wordt opgeleverd. De huurder ontvangt van SpHYs een
duidelijke instructie over hoe de Citroën HY als kampeerobject te gebruiken. SpHYs verhuurt de
Citroën HY in het geval van kamperen uitsluitend als onderkomen. Het is in geen geval, tenzij met
uitdrukkelijke schriftelijke, waaronder e-mail, toestemming van SpHYs, toegestaan de Citroën HY te
besturen en/of te verplaatsen.

In het geval van huur voor andere doeleinden dan kamperen zijn onderstaande bepalingen en
voorwaarden eveneens van kracht. SpHYs behoudt zich te allen tijde het recht af te zien van verhuur
indien deze niet past binnen de visie van SpHYs.
Op deze huurovereenkomst zijn uitsluitend van toepassing alle bepalingen en voorwaarden, die
vermeld zijn op de voorpagina van het contract, alsmede de huurvoorwaarden van SpHYs zoals
hieronder afgedrukt.

Algemene bepalingen
1. De hoofdhuurder is 18 jaar of ouder.
2. De Citroën HY wordt in onderling overleg tussen huurder en verhuurder geplaatst op een
nader te bepalen tijdstip en plaats en aldaar door de verhuurder, eveneens op een tussen
huurder en verhuurder overeen te komen tijdstip, weer opgehaald.
3. De Citroën HY wordt verhuurd als kampeerobject, iedere verplaatsing geschiedt door de
verhuurder tenzij uitdrukkelijk schriftelijk, waaronder e-mail, anders is overeengekomen.
4. De Citroën HY biedt ruimte aan max. 2 volwassenen en 2 kleinere kinderen. Een bijzet tent is
bij te huren.
5. De huurder is zelf verantwoordelijk voor de huur van een erkende kampeerplaats. Plaatsing
op een openbare kampeerplaats wordt door de verhuurder niet toegestaan.
6. Het doorverhuren van het gehuurde is niet toegestaan zonder schriftelijke, waaronder email, toestemming van de verhuurder. Tevens mogen aan het gehuurde geen veranderingen
door de huurder – of in zijn opdracht- worden aangebracht, tenzij hiervoor door de
verhuurder schriftelijke, waaronder e-mail, toestemming voor is verleend.
7. Deelname aan een evenement is enkel toegestaan na schriftelijke, waaronder e-mail,
toestemming van de verhuurder.
8. Bij aanvang van de huurovereenkomst zal in tweevoud een huurovereenkomst – het
huurcontract – worden ingevuld en ondertekend door of namens de huurder. De verhuurder
eigent zich het recht toe hierbij te vragen naar een identificatiebewijs
9. Bij aanvang van de huurovereenkomst zal een machtiging voor de borg ter waarde van
€ 500,- worden ingevuld en ondertekend door of namens de huurder. De verhuurder eigent
zich het recht toe hierbij te vragen naar een identificatiebewijs.

10. Bij aanvang van de huurovereenkomst zal een schadeformulier worden ingevuld en
ondertekend door of namens de verhuurder. De verhuurder eigent zich het recht toe hierbij
te vragen naar een identificatiebewijs.
11. De verhuurder behoudt het recht om te allen tijde zonder rechterlijke tussenkomst de
huurovereenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel de Citroën HY niet op zorgvuldige
wijze zal worden gebruikt.
Prijzen
1. De huurprijs (waaronder inbegrepen de bijkomende door de huurder verschuldigde
vergoedingen) van de Citroën HY met toebehoren wordt berekend volgens de geldende
tarieven van SpHYs (www.sphys.nl) op het moment van het aangaan van de
huurovereenkomst.
Op een huurovereenkomst van SpHYs zijn uitsluitend van toepassing alle bepalingen en
voorwaarden die vermeld zijn op de voorpagina van het huurcontract, alsmede de
huurvoorwaarden van SpHYs (www.sphys.nl) zoals hieronder beschreven.
Borgsom
2. De borgsom voor verhuur bedraagt € 500,-. Dit bedrag wordt voorafgaand aan de verhuur
door de huurder voldaan per eenmalige machtiging. In het geval van schade aan het
gehuurde zal de borgsom verrekend worden met de schade, indien nodig vermeerderd met
het openstaand blijvende schadebedrag. Indien de Citroën HY niet schoon wordt opgeleverd
zullen hiervoor schoonmaakkosten in rekening worden gebracht. De borgsom zal worden
teruggestort op rekening van de huurder uiterlijk 1 week na afloop van de
huurovereenkomst en enkel dan wanneer door de verhuurder geen mankementen zijn
vastgesteld aan het verhuurde.
Reserveren
3. De Citroën HY van SpHYs kan zowel online als telefonisch worden gereserveerd. De
reservering is pas definitief bij een volledig ingevulde huurovereenkomst, contract of offerte,
voorzien van de handtekeningen van de huurder en moet samen met het huurbedrag
voorafgaande aan de verhuurperiode in het bezit zijn van SpHYs.
Brandstof
4. De kosten voor het halen en brengen van de Citroën komen ten laste van de huurder. De HY
rijdt op euro 95 aangevuld met loodvervanger. De kosten worden op basis van nacalculatie
berekend uitgaande van de gemaakte kilometers en de bestede tijd.
Transport
5. Bij iedere vorm van huur, te denken valt aan kamperen, kantoor op wielen, evenementen,
bruiloften enz enz. wordt de Citroën HY in onderling overleg tussen huurder en verhuurder
gebracht en gehaald op een nader af te stemmen tijdstip en naar en van een nader te
bepalen locatie. Indien de huurder wenst de huurperiode te verlengen, en hiertoe is
gelegenheid in de agenda, dan dient de huurder dit 3 uur op voorhand te laten weten aan de
verhuurder.

Bij overschrijding van de huurtermijn, door het niet gereed hebben voor transport van de
Citroën HY, is de huurder voor iedere dag of een gedeelte daarvan die de overschrijding
voortduurt een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan het geldende huurtarief en het tarief
van de bijkomende verschuldigde vergoedingen van de huurder onverminderd de vergoeding
van schade – waaronder bedrijfsschade- van verhuurder als gevolg van de te late teruggave
van het verhuurde.
Wanneer de Citroën HY van SpHYs op de dag van transport (brengen), vanwege technische
redenen of een ongeval, niet op de plaats van bestemming gebracht kan worden zal de
verhuurder de huurder hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Indien mogelijk zal
SpHYs een alternatief aanbieden.
Bij bepaalde weersomstandigheden (storm, sneeuw, ijzel, e.d.) of bij gepekelde wegen kan
SpHYs besluiten de verhuur te annuleren. SpHYs zal dan een voorstel doen voor een andere
verhuurdatum in overleg met de huurder.
Schade en reparaties
6. Aan het gehuurde object mag zonder schriftelijke, waaronder e-mail, toestemming van de
verhuurder geen enkele zichtbare en permanente wijziging worden aangebracht. Tijdelijke
wijzigingen vereisen schriftelijke, waaronder e-mail, goedkeuring van de verhuurder.
Alle reparaties aan de Citroën zijn voor rekening van de huurder, tenzij deze het gevolg zijn
van normale slijtage. Het is de huurder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
(waaronder e-mail) niet toegestaan reparaties aan het gehuurde te (doen) verrichten.
Alle schade aan het gehuurde dient door de huurder onmiddellijk telefonisch aan de
verhuurder te worden gemeld met vermelding van alle relevante gegevens. Indien derden
betrokken zijn bij de opgelopen schade geldt de verplichting alle relevante gegevens te
noteren en de verhuurder alle medewerking te verlenen bij het afwikkelen van schades met
verzekeringsmaatschappijen, overheidsinstanties en andere derden.
Trouw- en bijzonder vervoer
7. Ten aanzien van trouw- en bijzonder vervoer zijn door SpHYs aparte tarieven opgesteld
(www.sphys.nl). Deze tarieven zijn bindend. Voorts zijn alle hiervoor en hierna te noemen
voorwaarden en bepalingen van toepassing.
Annuleren
8. De huurder kan tot annulering van de huurovereenkomst besluiten, waarbij onderstaande te
betalen percentages van het totaalbedrag van kracht zijn:
Maximaal 168 uur (7 dagen) 25% van het totaalbedrag
Maximaal 96 uur (4 dagen) 50% van het totaalbedrag
Maximaal 48 uur (2 dagen) 75% van het totaalbedrag
Wanneer de huurder minder dan 48 uur van te voren annuleert, is huurder het volledig
overeengekomen totaalbedrag verschuldigd.

SpHYs heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechterlijke tussenkomst te
ontbinden, indien hiertoe haar het oordeel van SpHYs reden toe is.
De huurder dient te annuleren per aangetekend schrijven. Als annuleringsdatum geldt de
datum van terpostbezorging.
Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper resulteert niet in restitutie van (een
gedeelte van) de huursom.
Aansprakelijkheid
9. De huurder wordt geacht de Citroën HY van SpHYs in goede orde te hebben ontvangen. De
huurder heeft hier tevens voor getekend. Huurder zal het gehuurde in alle redelijkheid
gebruiken, in overeenstemming met alle wettelijke bepalingen en regelingen.
De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade van inzittenden of derden, waarvoor de
verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor de verzekering van de
verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.
In geval van schade of verlies, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk op
de hoogte te stellen en dit bovendien schriftelijk, waaronder e-mail, te bevestigen. De
huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk
en /of nodig geacht door politie proces-verbaal van het voorval te laten maken.
Bij het nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij het niet opvolgen van de
instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door de verhuurder te lijden
schade aansprakelijk worden gesteld.
Het huren van de Citroën HY van SpHYs is voor eigen risico. SpHYs kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor gevolgschade van gebruikte arrangementen.
De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde ontstaan tussen het tijdstip
waarop de huur is aangevangen, en het tijdstip waarop het gehuurde is geretourneerd. Het
moment van sleuteloverdrag wordt hierbij als uitgangspunt genomen.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij vermissing en/of diefstal van het
gehuurde.
De huurder is aansprakelijk voor alle kosten -direct of indirect- die het gevolg zijn van
verkeerd en/of onoordeelkundig gebruik van het gehuurde, daaronder medebegrepen
overbelasting van het gehuurde.
De huurder zal verhuurder zoveel nodig vrijwaren tegen alle aanspraken van derden
voortvloeiend uit het gebruik van het gehuurde gedurende het in 6. genoemde tijdvak.
De huurder is verplicht bij onbeheerd en/of buiten gezichtsveld van huurder achterlaten van
het gehuurde auto deze door middel van het meegeleverde sleutels goed op slot te doen
tegen diefstal. Bij diefstal van gehuurde welke niet goed op slot was, zoals op de
bovenbeschreven wijze bevestigd, zal doorberekening van de economische waarde van de
auto (inclusief gemonteerde extra's) plaatsvinden.

Vrijwaring
De huurder is aansprakelijk voor en vrijwaart de verhuurder, voor zover nodig, voor alle schade van
de huurder of derden, waarvoor de verhuurder aansprakelijk mocht zijn. Kosten en/of schade van de
huurder, te lijden als gevolg van verloren gaan van de auto en/of toebehoren en/of de daarbij
behorende documenten, kosten en/of schade van de huurder of derden door gebreken aan de auto
zoals o.m. lekkage,trillingen e.d., alle schade welke tijdens de looptijd van de huurovereenkomst aan
de auto en/of toebehoren worden toegebracht al dan niet buiten schuld van de huurder, voor zover
niet door enige verzekering gedekt alle tegen de verhuurder in te stellen vorderingen, en artikel 31
van de wegenverkeerswet en voor alle kosten, vergoedingen, schadeloosstellingen en boetes die aan
de verhuurder mochten worden opgelegd, ter zake van gedurende de looptijd van de
huurovereenkomst door bestuurders van het gehuurde gepleegde strafbare feiten.
De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade en/of ongemakken van de huurder ten gevolge
van vertraging in de aflevering van het gehuurde, defecten aan het gehuurde, of als gevolg van
andere oorzaken en de huurder vrijwaart de verhuurder voor de in dit artikel bedoelde aanspraak
van derden. De verhuurder is voorts niet aansprakelijk voor fouten en/of incorrect verstrekte
informatie door het personeel/verhuuragenten van de door verhuurder ingeschakelde, ook indien
opzet en/of grove schuld kan worden verweten.

Bijzondere bepalingen |
1. De huurder is steeds gehouden om alle redelijke aanwijzingen van verhuurder stipt op te volgen en
verhuurder zo nodig in staat te stellen om het gehuurde te vervangen door een ander voertuig, de
verhuurder heeft hierbij een inspanningsverplichting dit een gelijkwaardig voertuig te laten zijn.
2. Indien huurder in gebreke is met enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst jegens
verhuurder, is verhuurder gerechtigd om onmiddellijke teruggave van het gehuurde te verlangen
en/of het gehuurde zo nodig eigenhandig terug te nemen, in welk geval de huurovereenkomst na
teruggave c.q. terugname van het gehuurde geacht wordt tussentijds te zijn beëindigd zonder dat
een en ander aan de cliënt aanspraak geeft op reductie of restitutie van de huurprijs en bijkomende
vergoedingen. Indien tijdens de looptijd van de huurovereenkomst blijkt dat de huurder de
verplichtingen voortkomend uit de huurovereenkomst niet op tijd of niet ten volle nakomt of
wanneer er zich tussentijds omstandigheden voordoen, waarvan de verhuurder bij aanvang van de
overeenkomst niet op de hoogte was: bij overlijden van de huurder, indien de huurder een
rechtspersoon of v.o.f. is in ontbinding, bij onder curatele stelling, aanvraag van surséance van
betaling of faillissement van de huurder, bij vestiging in het buitenland van de huurder, bij vordering
van overheidswege ven het gehuurde, danwel bij beslag op het gehuurde, alsmede indien de WA
en/of casco autoverzekering van de huurder wordt opgezegd, volgt ontbinding van de
huurovereenkomst, zonder dat hiermee de financiële verplichtingen van de huurder jegens
verhuurder zijn afgedaan.
3. Huurder is verplicht tot vergoeding aan verhuurder van alle gemaakte en/of te maken gerechtelijk
en/of buitengerechtelijk kosten in verband met de handhaving of uitoefening door verhuurder van
haar rechten uit hoofde van deze overeenkomst. In geval verhuurder bij handhaving of uitoefening
ven deze rechten derden inschakelt, bedragen deze kosten ten minste 20% van het door de cliënt
aan verhuurder verschuldigde bedrag te vermeerderen met BTW. De schulden van de huurder
worden beschouwd als brengschulden. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient de betaling
contant te geschieden bij inlevering van het gehuurde of na verval van de huurtermijn.

4. Huurder verplicht zich naam en/of adreswijzigingen binnen 7 dagen nadat zij zich hebben
voorgedaan schriftelijk per aangetekend schrijven aan de verhuurder mede te delen.
5. Indien de huurovereenkomst met meer dan een persoon wordt gesloten zijn alle ondertekenaars
hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst.
6. De verhuurder is ten alle tijden gerechtigd het gehuurde blijvend te vervangen door een object van
hetzelfde type. Bij vervanging van het gehuurde blijven de bepalingen in deze huurovereenkomst
onverminderd van kracht.
7. Indien enig beding uit deze voorwaarden niet rechtsgeldig is, tast dit de geldigheid van de overige
voorwaarden niet aan. In zodanig geval zal het betreffende beding en/of artikel geacht worden te zijn
vervangen door een rechtsgeldig beding dat zoveel mogelijk tot hetzelfde resultaat leidt.
8. Indien de persoon die deze huurovereenkomst heeft ondertekend de rekening van de ingevolge
van deze overeenkomst door de huurder aan de verhuurder verschuldigde bedragen verwijst naar
een ander persoon, firma of organisatie die vervolgens in gebreke blijft inzake betaling, zal de
ondertekenaar bedoelde rekening op eerste verzoek van de verhuurder in zijn geheel voldoen.
9. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen
voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen indien zij tot competentie van de rechtbank behoren, bij
uitsluiting berecht worden door de arrondissementsrechtbank.

Wijzigingen |
SpHYs houdt zich het recht voor zonder vooraankondiging de algemene voorwaarden te wijzigen.
Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest actuele versie. Voor aanvang verhuur krijgt
u de versie uitgereikt die op uw contract van toepassing is.
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