
Huurvoorwaarden F&T procars 

We zetten voor u even alles op een rij, zodat u op vakantie kan vertrekken, zorgeloos en blij! 

1. Prijzen 
- Onze prijzen inclusief 21% BTW, 

- Omniumverzekering met €1000 vrijstelling (Dit is tevens de waarborg) 

- Reisbijstandsverzekering( alleen voor het voertuig) 

- Verbruik gas en WC product 

- Annuleringsverzekering op aanvraag en geheel vrijblijvend  

 

2. Verhuurtermijnen 
- winterverhuur is mogelijk, maar geen skivakanties. 

- Verhuurprijs en voorwaarden voor extra lange periodes op aanvraag te verkrijgen. 

- Weekendverhuur  

* vrijdagnamiddag tot maandagvoormiddag, niet in het hoogseizoen. 

* voor zover beschikbaar en volgens afspraak. 

- Weekverhuur 

* In het hoogseizoen afhaling vrijdagnamiddag (15u-18u) op afspraak volgens planning. 

* In laag -en tussenseizoen afhaling vrijdagnamiddag (15u-18u) of volgens afgesproken 

beschikbaarheid. 

- Inlevering ’s morgens tussen 09u-10u of op afspraak volgens planning. Uren te laat worden aan 

€50/u beboet. 

 

3. Waarborg 
€1000 De waarborg wordt betaald bij afhaling van het voertuig. 

Men kan de waarborg enkel contant betalen. De waarborg is gelijk aan de vrijstelling. 

Indien er schade is aan de mobilhome of inboedel verdwenen is, wordt de waarborg ingehouden. 

Dit tot zolang het duurt om de geleden schade te bepalen via een offerte van de officiële dealer. Zowel 

stukken als uren worden aangerekend. Het restbedrag kan per overschrijving voldaan worden of terug 

cash opgehaald worden. 

Aan bestuurders tot en met 25 jaar wordt een extra waarborg van €250 gevraagd. 

Aan bestuurders onder de 22 jaar wordt niet verhuurd. 

 

4. Kilometers 
Weekend huren = 750 km/weekend inclusief 

Minder dan 2 weken huren = 1750km/week inclusief 

Vanaf 2 weken huren = onbeperkt aantal km inclusief 

Extra km’s worden aan €0,20 (incl.21%BTW) aangerekend 

 

5. Betaling 
Bij het opmaken van de verhuurovereenkomst dient een voorschot van 35% van de huurprijs te worden 

betaald. Door dit bedrag te betalen gaat de huurder akkoord met de algemene voorwaarden en dus de 

reservering van de mobilhome. 

Het volledige saldo dient te worden betaald 4 weken voor afreis. 

Indien het een last minute boeking betreft of een weekend dient het volledige saldo meteen te worden 

betaald. 

Betalingen in cash, via bancontact of met overschrijving zijn toegelaten. 
Bij niet tijdige betaling wordt de huurder schriftelijk ,telefonisch of mail hieraan herinnerd en heeft hij 

nog 7 dagen tijd om het saldo te voldoen. Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt de 

verhuurovereenkomst door F&T Procars geannuleerd. 

In dit geval worden er annuleringskosten in rekening gebracht (zie artikel 9) 



 

 

6. Brandstofverbruik 
Het verbruik van de brandstof is ten laste van de huurder. De motorhome wordt afgeleverd met volle 

brandstoftank en dient ook zo teruggebracht te worden. 

Eventueel verschil ten laste van de huurder! 

 

 

7. Voorzieningen/uitrusting 

De motorhome is uitgerust (volgens inventaris) met: 
- Fietsenrek (4 fietsen) 

- Uitdraaibare luifel 

- Aansluitsnoer voor 220v elektriciteit 

- Kook -en eetgerei ( geen potten en pannen) 

- Radio/cd speler 

- 2 gasflessen en WC Product 

- Airco op de motor 

- Vulslang voor water 

Extra inboedel kan erbij gehuurd worden voor €100; gps, achteruitrijcamera, keukengerij, waterkoker, 

koffiezet, tafels en stoelen voor buiten…. Zie lijst inventaris 

 

8. Wat is niet toegelaten? 

 
- Roken in de motorhome, ook in de bestuurderscabine is ten strengste verboden! 
- Huisdieren zijn niet toegelaten 
- Het is ten strengste verboden het gehuurde voertuig te gebruiken voor het vervoer van verboden 
middelen, apparatuur , drugs, illegale personen  of goederen, conform de Europese  wetgeving hierover. 
- De huurder is zelf verantwoordelijk voor het eventueel overschrijden van de MTM (maximum toegelaten 
massa, zie CoC)  en eventuele boetes of gevolgen hieraan verbonden. 
- Het is verboden om sneller te rijden dan 120km/u. Ook op plaatsen waar dit toegestaan is. 
- Het gebruik van frituurolie of licht ontvlambare stoffen in het voertuig is verboden. Het is verboden 
aanpassingen te doen of veranderingen aan te brengen aan het voertuig. 
- Het is verboden de motorhome te gebruiken om voort te duwen, te trekken of te slepen, in velden mee 
te rijden of aan begeleiding te doen, het te gebruiken voor bezoldigd personen-of goederenvervoer, het 
aan te wenden voor koersen, snelheidsproeven of wedstrijden. Het te gebruiken als verhuiswagen. 
 - Bijkomende toestellen (microgolf, frietketel,) zijn verboden. Gourmet- of fonduetoestellen, barbecue e.d. 
mogen enkel buiten gebruikt worden zonder risico op schade aan de motorhome. 
- Het gebruik van kaarsen is verboden. 
- Het aanbrengen van zelfklevers (binnen en buiten). 
- Het betreden van de wagen met naaldhakken, stud-schoenen met ijzeren plaat.  
- Het open laten van ramen (uitgezonderd de cabine-ramen), deuren, dakluiken en luifels tijdens de rit. 
- Het vervoeren van brommers, motors, quads, of andere gemotoriseerde voertuigen in de garage. 
- Het meenemen van brandstof in jerrycans of andere verpakkingen. 
- Het voertuig mag niet gebruikt worden voor het bezoeken van muziekfestivals of 
risicovolle (sport)manifestaties. 
- Het meenemen van lifters. 
- Het is de bestuurder uitdrukkelijk verboden het voertuig te besturen onder invloed van drank, drugs, 
verdovende middelen en geneesmiddelen waarvan de bijsluiter het gebruik door de bestuurders van een 
motorvoertuig afraadt. 
- Het is verboden zich in de douche of toiletruimte te bevinden of er zich naar toe te gaan terwijl de 
motorhome rijdt.  
- Het is verboden het bed te gebruiken tijdens het rijden of rond te lopen in de motorhome. 
 



9. Annuleren (Huurder) 
Indien een huurovereenkomst wordt geannuleerd is de huurder de volgende annuleringskosten 

verschuldigd. 

• Bij annulering tot de 30ste dag voor de vertrekdag: Het verschuldigde voorschot 

• Bij annulering vanaf de 30ste dag tot de 14e dag: 50% van de huursom. 

• Bij annulering vanaf de 14e dag tot de laatste dag voor vertrek: 90% van de huursom. 

• Bij annulering op de vertrek dag zelf of later: De volledige huursom. 

 

10. Reiniging 
De motorhome wordt volledig gereinigd teruggebracht. 

Oplevering door ons gebeurt in propere, correcte en volledige toestand. 

De motorhome wordt ook in deze toestand terug gebracht. 

Eventuele nog aanwezige defecten worden bij vertrek gemeld. 

Eventuele schadereparaties, ontbrekende stukken vervangen of noodzakelijke reiniging gebeuren op 

kosten van de huurder! 

Toilet , ijskast enz. moeten leeg zijn en gereinigd. 

Indien de motorhome niet in de juiste conditie terugkeert bij ons wordt er extra aangerekend voor 

reiniging. 

- €75 buiten 

- € 75 binnen 

- € 50 voor het ledigen van toilet- en afvalwatertank 

Reiniging door de huurder gebeurt niet in een carwash. Niet met schuurmiddelen! 

 

11. Overige voorwaarden 

 

- De bestuurders van de motorhome dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B. 

-  Onze verhuurvoorwaarden gelde enkel voor Europese bestemmingen 

- In geval van overmacht en het niet beschikbaar zijn van de juiste gereserveerde motorhome (bv bij   

panne, schade of dergelijke) heeft F&T Procars het recht een vervangvoertuig in te schakelen zonder 

enige vorm van verdere schadevergoeding of herroeping. Indien er geen beschikbaar voertuig is, 

wordt de volledige som terug betaald. 

- Iedere overtreding met inbeslagname van het bij F&T Procars gehuurde voertuig zal onherroepelijk 

leiden voor de overtreder-huurder tot het betalen aan F&T Procars van een schadevergoeding gelijk 

aan de volledige aankoopsom van het gehuurde voertuig. 

- Schade onderweg dient binnen de 24u telefonisch aan F&T Procars te worden gemeld zodat F&T 

Procars voor terugkomst de nodige maatregelen kan treffen. 

- De kosten die direct verband houden met het gebruik van de kampeerauto tijdens de huurperiode, 

zoals boetes en tol, komen voor rekening van huurder. De huurder alleen is aansprakelijk voor alle 

processen-verbaal tegen hem opgesteld tijdens de duur van de verhuring, alsook voor alle gevolgen 

die hieruit kunnen voortvloeien. Bij het ontvangen door de verhuurder van een procesverbaal uit het 

buitenland of binnenland tijdens of na de verhuurperiode, zal er automatisch contact opgenomen 

worden met de huurder en een administratieve kost van 50.- euro in rekening worden gebracht. 

Tevens zullen de nodige documenten aan de huurder bezorgd worden en eist de verhuurder een 

bewijs van betaling. 

- Wanneer de Mobilhome niet op tijd teruggebracht wordt volgens afspraak wordt er € 50 per uur te 

laat aangerekend. Wanneer we de mobilhome zelf dienen op te halen zonder dat dit vooraf 

afgesproken is wordt er €50/uur ex btw aangerekend. Dit wordt automatisch van de waarborg 

afgetrokken nadien! 

 



12. Overeenkomst  

 

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold op het moment van de ondertekening van het huurcontract. 

De huurovereenkomst is bindend voor de verhuurder en huurder. De huurder kan niet het contract geheel of 
gedeeltelijk overdragen aan derden. 

De huurder blijft altijd verantwoordelijk voor de motorhome tijdens de huurperiode en alles wat in de 
overeenkomst en huurvoorwaarden is opgenomen. Het huren van de motorhome impliceert de aanvaarding – 
zonder voorbehoud – van onze volledige huurvoorwaarden. Afwijkingen van de huurovereenkomst kunnen 
enkel indien ze zowel door de huurder als verhuurder schriftelijk zijn overeengekomen. 

De verhuurder behoudt zich tevens het recht toe om een reservatie te weigeren, in twijfelgevallen, bij het 
verstrekken van onjuiste informatie of het niet voorleggen van de nodige documenten door de huurder. In dit 
geval zal hij steeds de huurder hiervan op de hoogte stellen met een aangetekend schrijven. Al betaalde 
voorschotten zullen in dit geval teruggestort worden aan de huurder. 

 

13. schade- ongeval- overtredingen 

- Problemen onderweg worden in eerste instantie aan ons gemeld. 
- De huurder verplicht zich ertoe bij alle ongevallen de verhuurder onmiddellijk hiervan te verwittigen en dit 
schriftelijk te bevestigen met een volledige ongevalsaangifte. 
- De huurder en de bevoegde bestuurder zijn aansprakelijk voor de verkeersboetes en begane overtredingen 
tijdens de huurperiode. In geen geval kan de verhuurder aansprakelijk worden gesteld. 
- De gebruiker of huurder ontslaat de verhuurder van elke aansprakelijkheid en schadevergoeding in geval van 
technisch defect en voor alle nadelige gevolgen wat ook de oorzaak van het ongeval of schade is. 
- Eventueel motoronderhoud onderweg wordt terugbetaald enkel en alleen na akkoord van de verhuurder en 
mits overhandiging van een officiële factuur op naam van F&T Procars. 
Bij pech, die niet meteen kan hersteld worden, wordt er geen vervangvoertuig voorzien.F&T Procars is hier niet 
aansprakelijk voor. 
- Er dient altijd eerst toestemming aan de verhuurder te worden gevraagd vooraleer tot een reparatie over te 
gaan. Reparaties uitgevoerd zonder het akkoord van de verhuurder worden niet terugbetaald en zijn ten laste 
van de huurder. Vervangen onderdelen worden steeds meegebracht. 
- Schade ontstaan door specifieke weersomstandigheden (bevriezen van leidingen bij 
vriesweer, sneeuwschade, …) is steeds ten laste van de huurder. 
- Enkel de herstel-en slepingsfacturen komen in aanmerking voor een terugbetaling indien vaststaat dat de 
huurder geen aansprakelijkheid draagt voor de feiten of gebeurtenissen die tot de facturatie aanleiding hebben 
gegeven. 
- De kosten voor reparaties aan de motor, mechanische delen en de elementen van de leefruimte, voor zover 
deze het gevolg zijn door het verkeerd gebruik of verwaarlozing door de huurder zijn ten laste van de huurder. 
- Bij een verkeersongeval dient steeds een proces-verbaal te worden opgesteld door de plaatselijke 
politiediensten. 
- Wanneer de motorhome in beslag wordt genomen omwille van het niet naleven van deze huurvoorwaarden 
of het handelen in strijd met de wetgeving van het bezochte land, kan de verhuurder van de huurder een 
verlies vergoeding eisen in functie van de duur tijd van de beslagname. 
- Reparatie en vervanging van lekke banden is steeds ten laste van de huurder. 
- Eventuele schade aan de camper, interieur en /of de inboedel zal in rekening gebracht worden aan de 
huurder via de waarborg en dit tegen geldende tarieven van een erkend hersteller of in geval van ontbrekende 
inboedel de waarde van het ontbrekende stuk. Dit is eventueel vermeerderd met een vergoeding van de door 
de verhuurder geleden materiële schade of verlies van inkomsten indien de camper niet tijdig terug rijklaar kan 
worden gemaakt. De waarborg wordt ingehouden tot er van de dealer een prijsofferte overhandigd wordt en 
desbetreffende onderdeel/onderdelen hersteld is. De huurder kan kiezen om de resterende som op te halen of 
te laten voldoen via overschrijving. 



 

14. Verzekeringen 

- De motorhome is verzekerd voor evenveel personen als gehomologeerde zitplaatsen zijn. 

- De motorhome is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid van de huurder en omnium (allrisk) voor brand, 
diefstal (met uitzondering van de inboedel en interieur en op voorwaarde dat de sleutels terug overhandigd 
worden), eigen schade, rechtsbijstand, pechverhelping, reisbijstand en repatriëring. (alleen voor het voertuig) 

 - De motorhome mag enkel reizen in die landen die vermeld staan en niet doorkruist zijn op de groene kaart 
van het voertuig. Landen waarvoor de “groene kaart” geen dekking verleent mogen expliciet niet worden 
bezocht. 

 - Een verzekering van de persoonlijke spullen van de huurders (bagage, laptop, camera, fietsen enz.) is nooit 
verzekerd en gedekt door de verzekering van het voertuig, onafhankelijk van de oorzaak van schade. Deze 
dekking dient door de huurder zelf te worden voorzien. 

- Wordt het voertuig in eigendom opgeëist om reden van ontduiking van de invoerrechten, accijns, btw of 
omwille van smokkel, het in bezit hebben van wapens, handel in of het in bezit hebben van verdovende 
middelen, vervoer van illegalen of om welke reden dan ook, dan vervallen alle verzekeringsvoorwaarden voor 
de huurder van het verlies van het voertuig. Tevens zijn alle daaruit voortvloeiende schade en onkosten ook ten 
laste van de huurder. 

 - Uitgesloten voor de verzekering zijn: 

• Beschadigingen ten gevolge van slecht onderhoud, overbelasting, onvoorzichtigheid, nalatigheid of als 
gevolg van het rijden over niet berijdbare wegen. 

• Beschadigingen tijdens vervoer motorhome, het aan boord nemen of lossen. Schade 
aangebracht door de huurder, niet zijnde het gevolg van een aanrijding. 

• Iedere erkenning van verantwoordelijkheid, iedere vaststelling van schade, iedere belofte van 
schadevergoeding en iedere betaling door de huurders bij ongeval gedaan. 

• Interieur en luifel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15. Fotos mobilhome  

FORD RIMOR EVO SOUND ALKOOF 7 Personen, 

Ford Transit 2.0Tdci 130PK EUR6 Dtemp add blue 

L 6,97M     B 2,30M   H 3,04M 

 

 

 
 

 

 



     
 

     

          
 

 

 



 

 
 

 

                                                 OPTIES! 

Dubbele Airbags                                             130Pk motor 

Elektrische spiegels                                        Airco motor 

In hoogte regelbare cabinezetels                Cruise control 

Mini heki dakvenster                                     3500KG 

Buitenlucht                                                       Vliegendeur 

Verwarming TRUMA C4000/CP+                 Diepvries + koelkast XXL 

100L watertank                                               7 gordels 

Centrale vergrendeling cabine                     Zetelhoezen 

Volledig nieuw interieur                                Radio/CD/DAB/USB 

Start-Stop                                                          Bluetooth 

Stapelbed Opklapbaar                                    Luifel Thule 4M 

Aparte Douche/WC                                         Fietsendrager voor 4 fietsen 

 

Prettige reis gewenst namens het F&T procars team! 

 

Contacteer F&T Procars 

Tel:  Davy: 0475391677 

         Erika: 0477375894 

E-mail: verkoop@ft-procars.be 

 

 

 

 

mailto:verkoop@ft-procars.be


Waarom zou u bij F& T procars een motorhome huren? 

 

1: jonge mobilehome! 

We verhuren voorlopig 1 mobilhome maar willen graag uitbreiden binnen de 2 jaar! Een grote speler 

op de markt willen we niet worden. We willen onze klanten persoonlijk benaderen en ervoor zorgen 

dat zij een fantastische en zorgeloze vakantie tegemoet gaan! 

Uiteraard is onze mobilhome spiksplinternieuw waardoor u dus steeds met een jong voertuig op pad 

bent. Het spreekt dan ook voor zich dat deze jonge motorhome garant staat voor een hoog leef -en 

wooncomfort! 

 

2: Zorgeloos vertrekken! 

Aangezien wij reeds bijna 10 jaar onze eigen garage met alle herstellingen hebben (waarin meer dan 

25j ervaring als mekanieker) en ook aan -en verkoop doen van jonge 2e handswagens, hebben we in 

de auto sector wel reeds wat ervaring. 

Gezien de laatste jaren vrij zwaar zijn voor elk van ons wilden we er een extra concept bijnemen. 

De mensen willen genieten en er even tussenuit! Beetje luxe en een heleboel avontuur voor het hele 

gezin! Hoe kan dit beter dan met een supermooie en grote mobilehome, geschikt voor 7 personen! 

Wij zelf staan garant voor een superservice en grondige check-up voor onze motorhome naar zijn 

volgende bestemming vertrekt! Wij hoeven de motorhome niet aan een externe firma te bezorgen 

voor nazicht of eventuele herstellingen want wij doen dit zelf. En wat je zelf doet, doe je meestal 

beter! 

Wij zorgen dus voor uw zorgeloze vakantie! 

 

3: Geen addertjes onder het gras! 

De huurprijs die wij voor onze mobilhome afficheren is een all-in prijs. 

Reeds inbegrepen zijn: een omniumverzekering met een €1000 vrijstelling, reisbijstandsverzekering, 

verbruik van gas en WC product. 

Een eerlijke service voor een eerlijke prijs! Wij gaan voor kwaliteit, dan pas denken we aan 

kwantiteit! 

 

4: Volledig uitgeruste mobilhome! 

Op termijn willen we onze verhuurvloot misschien wel opbouwen tot een 5 tal motorhomes. 

Uiteraard gaat dit steeds gepaard met wat mensen belangrijk vinden! Goed uitgeruste voertuigen en 

geen basismodel. 

Dit betekend dat elke camper die we verhuren standaard zal uitgerust zijn met airco in de cabine, 

een zonneluifel, een fietsendrager, eet -en kookgerei, een radio/cd speler, USB en Bluetooth, 

 2 gasflessen en toiletproduct!,… 

 


