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Algemene voorwaarden Easy Campers

Artikel 1 Definities
De begrippen in deze algemene voorwaarden hebben een betekenis zoals
hieronder omschreven:
Easy Campers: Nieuwedijk 59, 8531 HL Lemmer
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51010127
Camper: De door verhuurder te verhuren Camper met bijbehorende uitrusting, accessoires en
inventaris, voor toepassing van deze voorwaarden bij Easy Campers en Huurder genoegzaam bekend.
Huurder: De natuurlijke persoon of personen of rechtspersoon die een Camper wil huren en
daarvoor een Huurovereenkomst met Easy Campers en/of Verhuurder wil afsluiten of inmiddels
heeft afgesloten.
Huurovereenkomst: De schriftelijke overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder betreﬀende de
huur en de huurperiode van een Camper zoals vastgelegd in de Reserveringsaanvraag samen met de
door Easy Campers verstrekte Reserveringsbevestiging. Deze Algemene voorwaarden Easy Campers
zijn een onlosmakelijk onderdeel van de Reserveringsaanvraag, de Reserveringsbevestiging
en/of de Huurovereenkomst.
Partij(en): Easy Campers en/of Verhuurder en Huurder voor zich dan wel gezamenlijk.
Reserveringsaanvraag: Alle mondelinge en schriftelijk gedane aanvragen, waaronder begrepen
aanvragen via internet en/of e-mail, door Huurder bij Easy Campers en/of Verhuurder afgegeven
voor de huur van een Camper.
Reserveringsbevestiging: De vastlegging van de Huurovereenkomst naar aanleiding van een
Reserveringsaanvraag waarin minimaal opgenomen het type Camper, de Huurperiode, de
Huurpenningen en de eventuele aanvullende afspraken met betrekking tot het gehuurde en/of de
Huurovereenkomst. De huurovereenkomst wordt gesloten tussen Huurder en Verhuurder.
Verhuurder: De natuurlijke persoon of personen of de rechtspersoon, houder van de Camper die
door bemiddeling van Easy Campers wordt aangeboden.
Verzekeraar: De partij waarbij door Verhuurder de verzekering van de camper is ondergebracht.
Artikel 2. Organisatie Easy Campers
1. Easy Campers verzorgt in opdracht van en namens de Verhuurder de boekingen
met betrekking tot de te verhuren Campers alsmede de inning van de huurpenningen.
2. Easy Campers verzorgt eveneens de boekingen met betrekking tot het verhuren
van Campers op eigen naam en voor eigen rekening en int daartoe de huurpenningen.
3. Een Huurovereenkomst komt uitsluitend tot stand tussen Huurder en Verhuurder en
nimmer tussen Huurder en Easy Campers, tenzij Easy Campers houder is van de gehuurde
Camper zoals gemeld in lid 2.
4. De betaling door Huurder aan Easy Campers op basis van Artikel 7 geldt als een
bevrijdende betaling met betrekking tot de huur van de Camper.
Artikel 3. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene voorwaarden Easy Campers maken deel uit van alle oﬀertes en
aanbiedingen tot het aangaan van overeenkomsten en acceptaties daarvan evenals van
de daaruit tot stand gekomen overeenkomsten zelf, tenzij hiervan uitdrukkelijk
schriftelijk is afgeweken.
2. Van de toepasselijkheid van de eventueel door Huurder gehanteerde (algemene)
voorwaarden wordt hierbij nadrukkelijk afstand genomen.
3. Met het ondertekenen van de Reserveringsbevestiging verklaart Huurder een afschrift
van de Algemene voorwaarden Easy Campers te hebben ontvangen, dat hij van
de inhoud kennis heeft genomen en instemt met het aldaar bepaalde.
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Artikel 17. Vrijwaring
Indien Easy Campers en/of Verhuurder ter zake van enige schade als gevolg van handelen c.q.
nalaten van de Huurder gedurende de huurperiode, waarvoor hij krachtens de Huurovereenkomst niet
aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld zal Huurder Easy Campers en/of
Verhuurder volledig vrijwaren.
Artikel 18. Wijziging van deze voorwaarden
1 . Easy Campers is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden.
2. Deze wijzigingen treden in werking vanaf het tijdstip dat zij worden gecommuniceerd
c.q. worden bijgesloten bij de Reserveringsbevestiging.
3. De wijzigingen zijn van toepassing voor Huurders die vanaf dat moment een
Huurovereenkomst afsluiten.
4. Indien Easy Campers meent dat gewijzigde voorwaarden met terugwerkende kracht van
toepassing dienen te zijn op reeds afgesloten Huurovereenkomsten en dit als zodanig
meldt aan de Huurder, dan is Huurder gerechtigd de huurovereenkomst te annuleren
met het recht van volledige restitutie van reeds betaalde huurpenningen en/of kosten.
5. Indien wijzigingen niet of niet tijdig worden gemeld door Easy Campers gelden de
voorwaarden zoals die zijn bijgesloten bij de Reserveringsbevestiging en maken deze
(ongewijzigde) voorwaarden een onlosmakelijk deel uit van de Huurovereenkomst.
Artikel 19. Restbepalingen
1. Huurder is nimmer bevoegd een al dan niet opeisbare verplichting zijnerzijds te
verrekenen met een verplichting van Easy Campers en/of Verhuurder jegens de Huurder.
2. Alle rechtsvorderingen van Huurder op Easy Campers en/of Verhuurder op grond van een
Huurovereenkomst of op grond van de wet verjaren na verloop van één (1) jaar nadat de
verjaringstermijn overeenkomstig de wettelijke regels is aangevangen.
3. Van toepassing is de laatst overhandigde dan wel toegezonden versie van deze
voorwaarden.
4. Alleen schriftelijk dan wel per e-mail bij Easy Campers en/of Verhuurder ingediende
klachten worden in behandeling genomen. Bevestiging van ontvangst wordt gemeld
binnen 5 werkdagen.

