
Voorwaarden huurovereenkomst 
 
Artikel 1 

1. Huurder is verplicht de Badkamer op wielen te voorzien van het meegeleverde disselslot en wielklem. Bij niet nakoming van deze verplichting zijn 
de hieruit voortvloeiende kosten zie Artikel 6 voor rekening van huurder.  

2. Huurder dient zorg te dragen voor goede reiniging tijdens en na afloop van de huurtermijn. 
3. Huurder is verantwoordelijk voor het vorstvrij houden van de Badkamer op wielen evenals de leidingen. Eventueel hieruit voortvloeiende schade 

door vorst komt voor rekening van huurder. 
 

Artikel 2  
1. Gedurende de tijd dat huurder over de Badkamer op wielen beschikt, zijn alle kosten voor het gebruik van de Badkamer op 

wielen, zoals water, elektra, gas, stalling en bandenreparatie, voor rekening van de huurder en dient hiervoor zelf zorg te dragen. 
2. Eventuele sleepkosten en of transportkosten van de Badkamer op wielen zijn voor rekening van de huurder. 
3. De op deze verhuurhuurovereenkomst vermelde prijzen zijn exclusief BTW. 
4. De huurprijs dient door huurder bij aanvang van de huurperiode te worden voldaan, hetzij contant bij aflevering of vóór aflevering middels 

overschrijving op onze bankrekening, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
5. Bij annulering van de huurovereenkomst binnen één week voor ingangsdatum is de huurder 75% van de huursom verschuldigd. 
6. Huurder is verplicht, voordat hij de aanhangwagen in ontvangst neemt, aan verhuurder een door verhuurder vast te stellen waarborgsom te 

voldoen. 
7. Bij een huurtermijn korter dan 1 week wordt een hele week huur in rekening gebracht. 
8. Verhuurder behoudt zich het recht voor eventuele kosten van reparatie en/of reiniging  als bedoeld in artikel 6 en andere artikelen met de 

waarborgsom te verrekenen. 
9. Verhuurder verplicht zich de waarborgsom bij de beëindiging van de huurovereenkomst, indien huurder aan al zijn verplichtingen jegens 

verhuurder heeft voldaan, aan huurder te retourneren. 
10. Indien de huurovereenkomst wordt gesloten met meerdere huurders, zijn alle huurders hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de huurprijs, 

alsmede alle overige kosten die verhuurder in rekening mag brengen op grond van de huurovereenkomst. 
 

Artikel 3 
Reparaties aan de aanhangwagen zonder toestemming van de verhuurder zijn voor rekening van de huurder. 
 
Artikel 4 
De huurder verklaart bekend te zijn met het feit, dat er met betrekking tot de Badkamer op wielen geen andere verzekeringen zijn afgesloten dan de 
uitdrukkelijk genoemde verzekeringen in Artikel 6 lid 1. Eventuele andere of verdergaande verzekeringen die door de huurder gewenst mochten worden 
moeten door de huurder zelf en voor eigen rekening worden gesloten. 
 
Artikel 5 

1. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, w.o. vorstschade, welke gedurende de huurtijd aan de Badkamer op wielen met toebehoren mocht 
worden toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten 
overmacht geschiedt, behalve voor zover die schade door de verzekering van de verhuurder wordt gedekt met een eigen risico van € 50,00 per 
schadegeval. De kosten voor oplossen van storing en schade aan de afvoerpomp door ondeugdelijk gebruik zoals doorspoelen van toilet van 
materialen anders dan toiletpapier zijn voor kosten van de huurder. 

2. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan de verhuurder mochten worden opgelegd 
terzake van gedurende de huurtijd door de huurder gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve 
sancties draagt de huurder in verhouding tot de verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. 

3. De leden 2 en 3 zijn niet van toepassing, indien de huurder bewijst, dat de door de verhuurder verschuldigde bedragen een gevolg zijn van een 
defect aan de Badkamer op wielen, dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huur. 

 
Artikel 6 
In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder van de Badkamer op wielen en opgetreden met betrekking tot de Badkamer 
op wielen en/of enig daarbij behorend document en/of enige daarbij behorende andere zaak dan wel toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht de 
verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen. De huurder is verplicht de door de verhuurder te 
geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. Bij nalaten van de hiervoor genoemde 
kennisgeving en bij niet opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door de verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn. 
 
Artikel 7 
Voor eventuele kosten en/of schade, welke door de huurder van de Badkamer op wielen ontstaan ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies 
aan c.q. van de Badkamer op wielen met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid. 
 
Artikel 8 
Indien de Badkamer op wielen per week wordt verhuurd, wordt een nieuwe weekhuur in rekening gebracht indien de Badkamer op wielen niet binnen 24 uur 
na afloop van de huurperiode terug is gegeven aan de verhuurder. Dit met inachtneming van de periode tussen 18:00 uur en 8:00 uur waarin terugbrengen 
niet mogelijk is. Bij langer gebruik van de Badkamer op wielen dan overeengekomen gaat de huur automatisch door en blijven de bepalingen van deze 
huurovereenkomst van kracht, mits de maximale huurtermijn, zoals aangegeven door verhuurder, wordt overschreden. Eventuele hieruit voortkomende 
kosten zijn voor rekening van huurder. 
 
Artikel 9 
Indien de gehuurde Badkamer op wielen niet binnen de afgesproken termijn van de huurtijd bij de verhuurder weer is afgeleverd, is de huurder aan de 
verhuurder voor iedere dag dat de aanhangwagen te laat wordt terug gebracht, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, verschuldigd een 
boete van € 50,00. Dit geldt uiteraard niet als is overeengekomen dat verhuurder voor afhalen van de Badkamer op wielen verantwoordelijk is.  
 
Artikel 10 
De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel de aanhangwagen 
door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt. 
 
Artikel 11 

1. Huurder betaald alle bedragen, die terzake van deze verhuurovereenkomst verschuldigd zijn, zonder enige aftrek, compensatie of kosten voor 
verhuurder, in ten tijde van de betaling algemeen gangbaar wettig Nederlands betaalmiddel (Euro’s). 

2. De betalingen dienen op zodanige wijze te hebben plaatsgevonden, dat de verhuurder op de ingangsdatum van de huurovereenkomst de 
beschikking heeft over de bedragen.  

3. Huurder is in geval van te late betaling van enig door hem krachtens deze verhuurovereenkomst verschuldigd bedrag een boeterente 
verschuldigd, welke wordt berekend over het te laat betaalde bedrag. Het percentage, dat voor deze berekening gehanteerd wordt, is het 
wettelijke bepaalde percentage. De boeterente zal op maandbasis worden berekend, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele 
maand wordt gerekend. 

 
Artikel 12 
Indien een bepaald artikel, of enkele bepaalde artikelen van deze overeenkomst of een op deze overeenkomst gebaseerde aanvullende overeenkomst 
ongeldig, nietig of onuitvoerbaar is, zal dat artikel of deze artikelen geacht worden niet te bestaan en zullen de andere onderdelen geldig blijven. 
     


