
Modelhuurovereenkomst kampeerterrein 

 

Overeenkomst gesloten tussen  ...........................................................................................................................  

hierna ‘verhuurder’ genoemd van kampeerterrein ..............................................................................................  

 

en  ............................................................................................................................................................................  

meerderjarig vertegenwoordiger van ...................................................................................................................  

hierna ‘huurder’ genoemd. 

 

I De verhuurder 

1.1 De verhuurder verklaart toestemming te geven om van … / … / 20 ... tot en met … / … / 20 ... te 
kamperen op zijn terrein (nauwkeurig adres en ligging, eventueel met toevoeging van een plannetje)  

 ............................................................................................................................ met een oppervlakte van 
........... m². 

 
1.2 De verhuurder verklaart dat in de gemeente waar het terrein is gelegen geen/een * verhuurvergunning is 

vereist. In dat laatste geval verklaart de verhuurder te beschikken over de vergunning. 
 

1.3 Het kamperen gebeurt gratis: ja - neen (*).  

Indien neen, bedraagt de prijs € ………... per persoon per nacht of een globaal bedrag van € ………... 
voor de gehele periode zoals beschreven in 1.1. 

 

1.4 Water en energie worden tegen de geldende verbruikersprijzen en naargelang van het echte verbruik 
aangerekend.  

- €………. per verbruikte kubieke meter water; 

- €………. per verbruikte kubieke meter gas; 

- €………. per nieuw geopende gasfles; 

- €………. per verbruikte eenheid kilowattuur elektriciteit; 

Water en energie worden tegen een forfaitair bedrag van € ………... ter beschikking gesteld. 

 
1.5 Indien het water niet afkomstig is van het waterleidingnet, zal de verhuurder vooraf inzage geven in een 

recent attest van een erkend ontleedcentrum in verband met de drinkbaarheid van het water. 
 
1.6 Alle terreinen zullen op de dag van aankomst in goede en nette staat ter beschikking van de huurder 

worden gesteld. Eventuele tekortkomingen zullen bij het begin van het kamp worden geregistreerd. 
 
 

II De huurder 

2.1 De huurder zal een voorschot van € ……….... betalen door storting of overschrijving voor … / … / 20 ... 
(datum) op rekeningnummer ......... - .................. - ..... van de verhuurder of door overhandiging tegen 
kwijting aan de verhuurder. 

 

2.2 De huurder zal de tijdstippen van aankomst en vertrek respecteren. Het uur van aankomst wordt bepaald 
op ………... . Het uur van vertrek wordt bepaald op ………... . 

 
2.3 De huurder verbindt zich er toe de terreinen bij het vertrek achter te laten in de toestand waarin ze zich 

bij aankomst bevinden. De eventuele schade door leden van de groep aangebracht, zal hij in overleg 
met de verhuurder herstellen of vergoeden. 

 



Om geldig te zijn, dient elke wijziging aan de tekst van huidig document te worden bevestigd door de 
handtekening van beide partijen op de pagina zelf en ter hoogte van de wijziging. 
 
 
 
 
Deze overeenkomst werd opgemaakt in ...... exemplaren en wordt van kracht zodra het voorschot is betaald. 
 
Datum … / … / 20 ... 
 
 
 
 
Naam, adres en telefoonnummer van de verhuurder: 
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 
Handtekening van de verhuurder: 
 
 
 
 .............................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
Naam, adres en telefoonnummer van de huurder: 
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................  
 
Handtekening van de huurder 
 
 
 
 .............................................................................  
 
 
 
 

aangekruiste gegevens als bijlage: 
- inventaris en beschrijving van het kampeerterrein en bijhorende gebouwen; 
- inventaris van het aanwezige materieel; 
- huishoudelijk reglement; 
-  .......................................................................................................................................  
-  .......................................................................................................................................  

 
(*) schrappen wat niet past 
 


