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DEFINITIES EN INTERPRETATIE
In deze Voorwaarden, tenzij de context anders vereist, betekent:
“Overeengekomen Retour Locatie” de Retourlocatie zoals 
aangegeven in  het Contract, of een andere locatie, zoals schriftelijk 
overeengekomen tussen het Bedrijf en de Huurder;
“Autoriteit” elke staat of federale overheid of elke publieke of 
publiekrechtelijke instantie, lokale overheid, instrumentaliteit of andere 
autoriteit van welke aard dan ook, die rechtsmacht heeft over de 
Voertuigen of alles wat verband houdt met de Voertuigen;
“Geval van Claim” elke gebeurtenis of elk incident dat aanleiding 
geeft tot een claim, vordering, gerechtelijke procedure, schade, verlies, 
kosten, uitgaven ofaansprakelijkheid van of tegen het bedrijf, hetzij in 
het heden, in de toekomst of voorwaardelijk;
“Bedrijf”  Crikey Campers (WA) Pty Ltd. (ABN 26 125 178 
092), en waar de context het vereist, haar erkende agenten en 
vertegenwoordigers (zoals van tijd tot tijd door het  Bedrijf 
benoemd)
“Contract” betekent het document genaamd “Contract”, waar deze 
Voorwaarden bijgevoegd zijn en die door de Huurder ondertekend 
zijn;
“Optie Verminderde Verantwoordelijkheid Schade” een optie 
die van tijd tot tijd door het bedrijf aan de Huurder aangeboden 
wordt om het Standaardbedrag voor  Schadeverantwoordelijkheid te 
verminderen,
“Rijbewijs” een niet verlopen rijbewijs, uitgegeven in Australië, voor 
het relevante soort Voertuig;
“4WD” een Voertuig met klasse 4WD (vierwielaandrijving) in het 
Contract;
“Apparatuur” alle apparatuur, gereedschap en accessoires die in 
het Contract staan vermeld, en die geen Voertuig zijn, en elke 
vervanging of vervangende Apparatuur, zoals van tijd tot tijd schriftelijk 
overeengekomen tussen het Bedrijf en de Huurder;
“Brandstofkosten” kosten die redelijkerwijs in rekening gebracht 
worden door het Bedrijf om een Voertuig van brandstof of LP gas 
te voorzien, om ten minste hetzelfde niveau van het begin van de 
Huurperiode te bereiken, zoals aangegeven in het relevante Voertuig 
Conditie Rapport;
“Goederen- en Dienstenbelasting (GST) ” alle belastingen 
opgelegd door of onder de GST Wet, ongeacht het krediet van 
voorbelasting;
“GST-Wet” een Nieuw Belastingensysteem (Goederen- en 
Dienstenbelasting) Wet 1999 (Cth);
“Huurovereenkomst” de overeenkomst voor het huren van 
Voertuigen en/of Apparatuur welke is aangegaan tussen het Bedrijf en 
de Huurder. Deze omvat het Contract, deze  voorwaarden 
en elk document dat hierin wordt opgenomen, waaronder, maar niet 
beperkt  tot, een Voertuig Conditie Rapport en een eventuele door 
de Huurder geaccepteerde Optie Verminderde Verantwoordelijk  
Schade;
“Huurperiode” de huurperiode die aanvangt op de datum en tijd 
zoals aangegeven in het Contract en eindigt op de datum en tijd 
waarop de relevante Voertuigen en/of Apparatuur teruggebracht 
worden naar de Overeengekomen Retour Locatie;
“Huurder” iemand die Voertuigen en/of Apparatuur huurt zoals 
aangegeven in het Contract;
“Internationaal Rijbewijs” een geldig en niet-beperkend rijbewijs, 
uitgegeven door een  Autoriteit of land voor de bepaalde klasse die 
relevant is voor het Voertuig en die de houder ervan toestemming 
geeft om in Australië te rijden (mits deze toestemming in het Engels is 
opgesteld);
“Ruw Terrein” een onverharde weg, hetzij een weg of een spoor dat 
geen hard  materiaal zoals teer, asfalt of beton bevat;
“Ruw Terrein Camper” een Voertuig waarvan de klasse is 
aangegeven als een Off-Road Camper in het Contract;
“PPSA” de Wet Veiligheid Persoonlijk Eigendom (Personal Property 
Securities Act 2009) Cth).
“Reparaties” alle reparaties aan een Voertuig of Apparatuur 
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waaronder, maar niet beperkt tot, mechanische reparaties en 
uitdeuken, en omvat slepen, herstellen en opslag  van het Voertuig of 
de Apparatuur (indien nodig);
“Over de kop slaan”, met betrekking tot een Voertuig,  waarbij  het 
Voertuig dan wel omrolt of op zijn dak of zijkant valt;
“Zekerheidsstelling” zie artikel 9.1;
“Eenzijdig Ongeluk” een ongeluk of incident met een Voertuig, 
waarbij het  Voertuig niet met een ander bewegend voertuig botst, 
waaronder, maar niet beperkt tot, Over de kop slaan en botsingen met 
dieren en stilstaande voorwerpen;
“Bijzondere Voorwaarden” de bijzondere voorwaarden zoals 
vastgesteld in het Contract;
“Standaard Bedrag voor Schadeverantwoordelijkheid” het 
standaardbedrag voor schadeverantwoordelijkheid dat van toepassing 
is op de verhuur van Voertuigen en/of  Apparatuur zoals vastgesteld in 
het Contract;
 
“Belastbare Levering” zie artikel 195-1 van de GST-Wet;
“Voorwaarden” de algemene voorwaarden zoals vastgesteld in dit 
document;
“Voertuigen” betekent alle voertuigen zoals aangegeven in het 
Contract (waaronder, maar niet bepekt tot, motorvoertuigen, 
camperaanhangers en caravans) en alle apparatuur, gereedschap en 
accessoires die deel uitmaken of die anderszins standaard met deze  
voertuigen geleverd worden, en elke vervanging of vervangende 
Voertuigen zoals schriftelijk tussen het Bedrijf en de Huurder van tijd 
tot tijd wordt overeengekomen;
“Voertuig Conditie Rapport” betekent het rapport met 
betrekking tot een Voertuig waarin de conditie van het Voertuig aan 
het begin van de Huurperiode beschreven wordt; en
“Voertuig Transportkosten” betekent die vergoeding die 
redelijkerwijs door het Bedrijf berekend kan worden voor de kosten 
om een Voertuig naar de Overeengekomen Retour Locatie te 
vervoeren en elk verlies van huurinkomen als gevolg van het nalaten 
van de Huurder om het Voertuig naar de Overeengekomen Retour 
Locatie terug te brengen.
Het Bedrijf en de Huurder erkennen en gaan akkoord dat de 
Huurovereenkomst bestaat uit het Contract, deze Voorwaarden en 
elk ander document daarin vervat, waaronder maar niet beperkt tot, 
het Voertuig Conditie Rapport en de door de Huurder geaccepteerd 
Optie Verminderde Verantwoordelijkheid Schade. De Huurder erkent 
tevens en gaat akkoord dat deze Voorwaarden aan veranderingen 
onderhevig zijn naar goeddunken van het Bedrijf.
Geen enkele  correctie, wijziging, opheffing of annulering van een 
voorwaarde van de Huurovereenkomst is bindend voor het Bedrijf, 
tenzij schriftelijk door het Bedrijf bevestigd.
De Huurder erkent en gaat akkoord dat geen enkele medewerker of 
agent van het bedrijf  verklaringen, garanties of beloftes mag doen met 
betrekking tot de huur van Voertuigen en/of Apparatuur die afwijken 
van hetgeen beschreven in de Huurovereenkomst.
In de Huurovereenkomst betekenen woorden die enkelvoud 
aanduiden tevens het  meervoud (en vice versa), woorden die een 
bepaald geslacht aanduiden tevens het andere geslacht en woorden die 
particulieren aanduiden tevens bedrijven (en vice versa).
Verwijzingen in de Huurovereenkomst naar munteenheden, verwijzen 
naar de wettelijke munteenheid van Australië.
Als de Huurder meer dan een persoon is, gelden alle verplichtingen, 
overeenkomsten, verklaringen of garanties van de kant van de Huurder 
als een verplichting, overeenkomst, verklaring of garantie van de kant 
van al deze personen gezamenlijk en elk van hen apart.

HUUROVEREENKOMST
De huurder gaat akkoord met het huren van Voertuigen en/of 
Apparatuur van het Bedrijf onder de voorwaarden en overeenkomsten 
van de Huurovereenkomst.
Voertuigen worden gereserveerd op basis van soort. Het Bedrijf 
behoudt zich het recht voor om Voertuigen die door de Huurder 
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gereserveerd zijn voor verhuur naar eigen goeddunken  te vervangen 
door een ander Voertuig van het zelfde of gelijke soort, als het  
gereserveerde Voertuig niet beschikbaar is wegens onvoorziene 
omstandigheden. Als een Voertuig van hetzelfde of gelijke soort niet 
beschikbaar is voor de Huurder als vervanging van het Voertuig, kan 
de Huurder de Huurovereenkomst beëindigen door het Bedrijf hier 
schriftelijk van op de hoogte te stellen. In dergelijke omstandigheden 
heeft de  Huurder het recht, en zijn de verplichtingen van het Bedrijf 
beperkt tot, een terugbetaling van eventuele huurkosten die door de 
Huurder betaald zijn met betrekking tot het Voertuig,  tegen het tarief 
of de tarieven zoals aangegeven in het Contract of, als de Huurperiode 
reeds begonnen is voor een evenredig deel daarvan.

CONDITIE VAN VOERTUIGEN
De huurder bevestigt een kopie van het Voertuig Conditie Rapport te 
hebben ontvangen met betrekking tot elk Voertuig op of voorafgaand 
aan de Huurperiode.
De huurder erkent en gaat akkoord dat elk Voertuig dat door het 
bedrijf aan de Huurder geleverd wordt:
in een goede en schone conditie is, tenzij anders vermeld in het 
betreffende Voertuig Conditie Rapport;
met alle onderdelen aangeduid is in het betreffende Voertuig Conditie 
Rapport
met de kilometerteller en brandstof- of LP gas stand aan het begin van 
de Huurperiode zoals aangegeven in het betreffende Voertuig Conditie 
Rapport; en
in geschikte conditie voor het doel waarvoor het gehuurd is.
De Huurder zal het Bedrijf onmiddellijk inlichten over elk defect in of 
aan het Voertuig, inclusief zaken zoals uiteengezet in artikel 3.2.
Als een Voertuig kapot gaat vanwege een mechanische fout en de 
Huurder zijn verplichtingen in de Huurovereenkomst is nagekomen, 
zal het Bedrijf alle redelijke pogingen ondernemen om de Huurder 
te voorzien van een vervangend Voertuig van hetzelfde of gelijke 
soort. Als een Voertuig van hetzelfde of gelijke soort niet beschikbaar 
is voor de Huurder als vervangend Voertuig, kan de Huurder de 
Huurovereenkomst beëindigen door het Bedrijf hiervan schriftelijk op 
de hoogte te stellen.
In dergelijke omstandigheden heeft de Huurder uitsluitend het 
recht op, en zijn de  verplichtingen van het Bedrijf beperkt tot, een 
terugbetaling van eventuele huurkosten die  reeds door de Huurder 
betaald zijn met betrekking tot het Voertuig, tegen het tarief of de  
tarieven zoals aangegeven in het Contract of, als de Huurperiode reeds 
begonnen is, voor een evenredig deel daarvan.
Als een Voertuig betrokken is bij een ongeluk kan het Bedrijf naar 
eigen goeddunken ervoor kiezen om de Verhuurder te voorzien van 
een vervangend Voertuig van hetzelfde of gelijke soort, maar is daartoe 
niet verplicht.

Algemene Voorwaarden

Gebruik van Voertuigen
Onverminderd het gestelde in artikel 4.2, gaat de Huurder ermee 
akkoord dat het gebruik van de Voertuigen onderworpen is aan 
eventuele beperkingen zoals vastgesteld in het Contract.
Zonder schriftelijke toestemming vooraf van het Bedrijf, zal de 
Huurder de Voertuigen niet gebruiken, of toestaan dat ze gebruikt 
worden:
op een manier die niet beschouwd kan worden als voorzichtig, 
verstandig en in overeenstemming met het uitoefenen van redelijke 
zorg;
onverminderd het gestelde in artikel 4.2. (a), op een manier die zal 
leiden tot een Eenzijdig Ongeluk;
voor illegale doeleinden;
voor wedstrijden of om testen van welke aard dan ook uit te voeren;
om iets anders dan door het Bedrijf goedgekeurde Voertuigen te 
slepen, duwen of voort te bewegen;
om een grotere lading te vervoeren dan waarvoor hij gebouwd is;
om meer passagiers te vervoeren dan het aantal dat op juiste wijze 
door de veiligheidsriem van het Voertuig beschermd kan worden;
om passagiers of goederen tegen betaling of beloning te vervoeren;
om goederen te vervoeren zonder eerst de nodige toestemming, 
vergunningen en/of  licenties daarvoor te verkrijgen;
om ladingen van welke aard dan ook te vervoeren die in direct contact 
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met het oppervlakte  van het Voertuig komen;
om ontvlambare, explosieve of corrosieve stoffen te vervoeren;
om dieren te vervoeren; of
om een ander voertuig te starten met startkabels
Zonder de schriftelijke toestemming van het Bedrijf, kan de Huurder 
geen Voertuig berijden of toestemming hiertoe geven:
op de Canning Stock Route, de Old Gunbarrel Highway, de Old 
Telegraph Road Cape York, Fraser Island of de Simpson Woestijn;
op Ruw Terrein, tenzij het Voertuig een 4WD of een Off-road Camper 
is;
in omstandigheden waarbij het Voertuig beschadigd wordt, of een 
redelijke kans loopt beschadigd te raken door onderdompeling in 
water, contact met zout water, of door het rijden door beken, rivieren 
of overstroomde gebieden;
als het beschadigd is of onveilig of als er waarschuwingslampjes 
branden;
in gebieden waarin de betreffende Autoriteit sneeuwkettingen 
verplicht stelt voor het  Voertuig
in strijd met wet- en regelgeving, regels of reglementen met 
betrekking tot wegverkeer en/of –gebruik, waaronder, zonder enige 
beperking, waar het Voertuig niet de verkeersborden of soortgelijke 
waarschuwingen van Autoriteiten in acht neemt of bestuurd  
wordt door iemand die onder de invloed van alcohol, drugs of illegale 
substanties is;
aan iedereen die jonger dan 25 jaar is of die niet in het Contract 
vermeld staat als een bevoegde bestuurder, of;
aan iedereen die geen geldig Rijbewijs of Internationaal Rijbewijs bezit
De Huurder mag het Voertuig niet aan derden onderverhuren of 
uitlenen of anderszins  afstaan tijdens de Huurperiode.
De Huurder mag het Voertuig op geen enkel moment tijdens de 
Huurperiode onbewaakt achterlaten, of toestaan dat het Voertuig 
onbewaakt wordt achtergelaten terwijl de contactsleutel zich in het 
Voertuig bevindt.

BEVEILIGING, VEILIGHEID EN ONDERHOUD VAN DE 
VOERTUIGEN
De huurder zal te allen tijde:
de motor en het niveau van remolie en koelvloeistof van elk Voertuig 
onderhouden volgens instructies van de fabrikant;
de bandenspanning van elk Voertuig handhaven op het niveau zoals 
aanbevolen door de fabrikant, zoals aangegeven in het handboek;
elk Voertuig op slot en veilig houden met de sleutel in persoonlijk bezit 
van de Huurder en in staat zijn de sleutels te overhandigen als het 
Voertuig gestolen is;
voldoen aan alle van toepassing zijnde waarschuwingen, instructies of 
mededelingen aan de  klant die zich in het voertuig bevinden;
voldoen aan alle toepasselijke wetten inzake veiligheidsriemen en 
kinderzitjes; en
alles doen wat noodzakelijk is om elk Voertuig in de staat en conditie 
te houden waarin het  zich bevond aan het begin van de Huurperiode.

TERUGBRENGEN VAN VOERTUIGEN
De Huurder zal elk Voertuig terugbrengen
aan het Bedrijf gevestigd op de Overeengekomen Retour Locatie 
tijdens de normale openingstijden van het Bedrijf op of voor 
de afgesproken datum en tijd in het contract, of op een andere 
datum, indien zulks schriftelijk door het Bedrijf en de Huurder is 
overeengekomen;
in de zelfde conditie waarin het zich aan het begin van de Huurperiode 
bevond, zoals aangegeven in het betreffende Voertuig Conditie 
Rapport; en
met brandstof of LP Gas stand ten minste gelijk aan het niveau van 
het begin van de Huurperiode zoals aangegeven in het betreffende 
Voertuig Conditie Rapport.
De huurder erkent en stemt ermee in dat:
als een Voertuig niet teruggebracht wordt in overeenstemming met 
artikel 6.1(a), het Voertuig bij de politie als gestolen kan worden 
opgegeven en/of extra kosten van toepassing zullen zijn, waaronder, 
maar niet beperkt tot, Voertuig Transportkosten.
de Huurder zal verantwoordelijk zijn voor een Voertuig en de huur 
van een Voertuig zal doorgaan onder de voorwaarden en volgens 
de overeenkomsten van de Huurovereenkomst, tot het bedrijf 
een laatste inspectie van het Voertuig heeft verricht, zonder enige 
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beperking, indien de inspectie vertraagd is omdat het Voertuig niet  
teruggebracht werd naar de Overeengekomen Retour Locatie op de 
in het Contract  aangegeven datum en tijd, of teruggebracht werd naar 
de Overeengekomen Retour Locatie buiten normale openingstijden 
of op een tijdstip dat de Overeengekomen Retour Locatie onbeheerd 
was; en
als een Voertuig teruggebracht is met een benzine of LP gas stand die 
minder is dan aan het  begin van de Huurperiode zoals aangegeven in 
de betrokken Voertuig Conditie Rapport kunnen Brandstofkosten van 
toepassing zijn.

APPARATUUR
De Huurder erkent en gaat akkoord dat de Apparatuur geleverd 
wordt door het Bedrijf aan de Huurder op een “as is” basis, en zich 
in een conditie bevindt die geschikt is voor het doel waarvoor deze 
gehuurd wordt.
De Huurder zal het Bedrijf onmiddellijk van enig defect in of aan het 
Apparatuur op dehoogte stellen 
Als de Apparatuur niet functioneert zoals bedoeld en de Huurder 
aan de voorwaarden uit de Huurovereenkomst heeft voldaan, zal 
het Bedrijf alle redelijke pogingen ondernemen om de Huurder te 
voorzien van vervangende Apparatuur. Als geschikte vervangende 
Apparatuur niet beschikbaar wordt gemaakt aan de Huurder om 
wat voor reden dan ook, kan de Huurder de Huurovereenkomst 
beëindigen door het Bedrijf hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. 
In deze omstandigheden heeft de Huurder  het recht op, en zijn de 
verplichtingen van het Bedrijf beperkt tot, een terugstorting van 
eventuele huurkosten betaald door de Huurder met betrekking tot 
het Apparatuur tegen het tarief of de tarieven zoals aangegeven in het 
Contract, of, als de Huurperiode al begonnen is, een evenredig deel 
daarvan.
De Huurder zal geen gebruik maken of toestemming geven de 
Apparatuur te gebruiken op een manier die niet als voorzichtig, 
verstandig en in overeenstemming met het uitoefenen van redelijke 
zorg kan worden beschouwd.
De Huurder mag het Apparatuur niet aan derden onderverhuren of 
uitlenen of anderszins  afstaan tijdens de Huurperiode.
De Huurder zal te allen tijde al het nodige doen om de Apparatuur 
in dezelfde staat en conditie te houden als aan het begin van de 
Huurperiode.
De Huurder zal de Apparatuur terugbrengen:
naar de Overeengekomen Retour Locatie tijdens de normale 
openingstijden en op of voor de datum en tijd zoals aangegeven in het 
Contract, of op een andere datum en tijd indien zulks schriftelijk door 
het Bedrijf en de Huurder is overeengekomen; en
in dezelfde conditie als aan het begin van de Huurperiode.
De Huurder erkent en gaat akkoord dat:
als de apparatuur niet teruggebracht wordt in overeenstemming met 
artikel 7.7(a), kan de  Apparatuur bij de politie als gestolen worden 
opgegeven; en
de Huurder zal verantwoordelijk zijn voor het Apparatuur en de huur 
van de Apparatuur zal doorgaan volgens de voorwaarden en condities 
uit de Huurovereenkomst, totdat het bedrijf een laatste inspectie van 
de Apparatuur verricht, zonder enige beperking,  indien de inspectie 
vertraagd is omdat de Apparatuur niet teruggebracht werd naar de 
Overeengekomen Retour Locatie op de in het Contract aangegeven 
datum en tijd, of teruggebracht werd naar de Overeengekomen 
Retour Locatie buiten normale openingstijden of op een tijdstip dat de 
Overeengekomen Retour Locatie onbeheerd was.

HUURKOSTEN & ANDERE BETALINGEN
De Huurder gaat ermee akkoord het Bedrijf te betalen, of op verzoek 
het Bedrijf terug te betalen:
alle huurkosten met betrekking tot de Voertuigen en/of Apparatuur 
tegen het tarief of de tarieven zoals aangegeven in het Contract, 
totdat de Voertuigen en/of de Apparatuur terug worden gebracht, 
of opgehaald worden, door het Bedrijf, OP VOORWAARDE dat 
kosten voor laat terugbrengen van toepassing zijn tegen het tarief 
van 150% van zowel de overeengekomen dagelijkse huurprijs en elk 
bedrag betaalbaar onder de door de Huurder geaccepteerde Optie 
Verminderde Verantwoordelijke Schade voor elke achtereenvolgende 
periode van 24 uur (of gedeelte daarvan) na de overeengekomen 
retourdatum zoals aangegeven in het Contract. Om enige twijfel 
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te voorkomen, erkent de Huurder en gaat hij akkoord dat er geen 
terugbetalingen of kredieten (gedeeltelijk of anderszins) betaalbaar zijn 
door het Bedrijf voor vroege retour of laat ophalen van een Voertuig 
en/of Apparatuur, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door 
het Bedrijf;
een GST betaalbaar door het Bedrijf met betrekking tot een 
Belastbare Levering door het Bedrijf onder de Huurovereenkomst, en 
andere toepasselijke rechten of belastingen;
de Zekerheidsstelling in overeenstemming met artikel 9.1;
de kosten, lasten en uitgaven van het Bedrijf als gevolg van enig nalaten 
door de Huurder van zijn verplichtingen in de Huurovereenkomst, 
zonder enige beperking, alle invorderingskosten, verkeersboetes en alle 
bezoldigingen van handelsagenten en juridische kosten (op een basis 
van volledige schadevergoeding) van het Bedrijf met betrekking tot 
handhavende, gepoogde of daadwerkelijke tenuitvoerlegging, behoud 
van uitoefening van de rechten, bevoegdheden of rechtsmiddelen van 
het Bedrijf, onder de Huurovereenkomst;
eventueel te betalen toeslag in overeenstemming met artikel 8.5;
alle rentelasten of verschuldigde administratiekosten in 
overeenstemming met artikel 8.6;
alle satelliet telefoonkosten gemaakt door de Huurder met gebruik 
van de Apparatuur; en
alle andere bedragen die verschuldigd zijn onder de 
Huurovereenkomst, waaronder, maar niet beperkt tot, schade onder 
artikel II.
Uiteindelijke kosten worden betaald door het Bedrijf nadat een laatste 
inspectie van het Voertuig en/of Apparatuur is uitgevoerd door het 
Bedrijf nadat de Voertuigen en/of Apparatuur teruggebracht zijn naar 
het Bedrijf in overeenstemming met de Huurovereenkomst.
Om een boeking te bevestigen moet de Huurder aan het Bedrijf een 
aanbetaling doen van $300 of het volledige bedrag van de huurkosten, 
wat het laagste bedrag is, met betrekking tot de Voertuigen en/
of Apparatuur tegen het tarief of tarieven zoals aangegeven in het 
contract (“Aanbetaling”), binnen 7 dagen na het maken van de boeking. 
De balans van alle huurkosten met betrekking tot Voertuigen en/of 
Apparatuur (“Huurbalans”) moet uiterlijk 28 dagen voorafgaand aan 
de Huurperiode betaald worden. Het bedrijf behoudt zich het recht 
voor een boeking te annuleren als de Aanbetaling of de Huurbalans 
niet door de Huurder betaald is in overeenstemming met dit artikel 
8.3. Het bedrijf behoudt zich tevens het recht voor om huurkosten die 
verschuldigd zijn door de Huurder met betrekking tot Voertuigen en/
of Apparatuur op elk gewenst moment voorafgaand aan de volledige 
betaling van de Huurbalans te verhogen.
Betalingen kunnen worden uitgevoerd met creditkaart, contant 
geld of elektronische overschrijving. De Huurder geeft het Bedrijf 
onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming om de creditkaart 
en/of bankrekening die door de Huurder is aangegeven voor 
betalingen van de bedragen als bedoeld in dit artikel 8 te belasten.
Voor alle betalingen met American Express wordt een toeslag van 3% 
berekend. Als betaling van de Zekerheidsstelling met Visa of Master 
Card gemaakt is, is een 2% toeslag van toepassing.
Het bedrijf houdt zich het recht voor rente te berekenen tegen het 
tarief van 19% per jaar op alle uitstaande bedragen die verschuldigd 
, maar niet betaald zijn, door de Huurder in overeenstemming met 
de Huurovereenkomst, plus maandelijkse administratiekosten van 
$30 (of een hoger bedrag zoals van tijd tot tijd door het Bedrijf kan 
worden bepaald) per maand, totdat alle openstaande bedragen volledig 
betaald zijn. Indien van toepassing, wordt rente berekend op een 
dagelijkse basis vanaf de vervaldag voor betaling en de maandelijkse 
administratiekosten worden berekend op de eerste dag van elke 
kalendermaand. Het Bedrijf behoudt zich verder het recht voor 
administratiekosten van $ 90 te berekenen (of een hoger bedrag zoals 
van tijd tot tijd door het Bedrijf bepaald kan worden) voor elk Geval 
van Claim met betrekking tot een Voertuig en/of Apparatuur.

ZEKERHEIDSSTELLING
Om de uitvoering van de verplichtingen van de Huurder onder 
de Huurovereenkomst zeker te stellen, zal de Huurder een 
zekerheidsstelling bieden die gelijk is aan het Standaardbedrag 
Schade Verantwoordelijkheid, verminderd met een door de Huurder 
geaccepteerde Optie Verminderde Schadeverantwoordelijkheid  
(Zekerheidsstelling), voorafgaand aan de Huurperiode.
Met inachtneming van artikel 9.3. zal de Zekerheidstelling een afdruk 
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zijn van de creditkaart van de Huurder en de Huurder geeft het Bedrijf 
uitdrukkelijk toestemming de creditkaart te allen tijde te berekenen 
voor een bedrag tot maximaal het bedrag van de Zekerheidsstelling 
om betaling te dekken van alle verschuldigde bedragen door de 
Huurder onder de Huurovereenkomst.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment naar 
eigen goeddunken te eisen dat de Huurder de Zekerheidsstelling 
betaalt door een contante betaling of betaling met creditkaart of 
een pre-autorisatie van een creditkaart, waardoor het geld van de 
Huurder voor een bepaalde periode in wachtstand wordt geplaatst 
en bovendien geeft hij toestemming aan het Bedrijf om de pre-
autorisatie van de creditkaart transactie uit te voeren, voor een 
bedrag tot maximaal het bedrag van de Zekerheidstelling om de 
betaling van alle door de Huurder verschuldigde bedragen onder de 
Huurovereenkomst te dekken. 

ANNULERINGEN
Boekingen kunnen tot  60 dagen van te voren schriftelijk bij het Bedrijf 
geannuleerd worden door de Huurder, in welk geval de Huurder recht 
heeft op een volledige terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen 
door de Huurder aan het Bedrijf (waaronder, maar niet beperkt tot, de 
Aanbetaling), met aftrek van administratiekosten van $30 (of een hoger 
bedrag zoals van tijd tot tijd door het Bedrijf bepaald kan worden).
10.2 Als de Huurder een boeking annuleert, hetzij volledig, hetzij 
gedeeltelijk, maar nalaat deze annulering te melden overeenkomstig 
artikel 10.I, is het Bedrijf niet verplicht de Aanbetaling terug te 
storten, noch elk ander bedrag betaald door de Huurder onder de 
Huurovereenkomst.

VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER
Behalve in het geval waarin het Bedrijf onachtzaam is of anderzijds 
wettelijk aansprakelijk, is de Huurder aansprakelijk voor verlies 
of schade aan de Voertuigen en/of Apparatuur tijdens de 
Huurperiode (“Materiële Schade”) en eventuele door het Bedrijf 
geleden gevolgschade als gevolg van dit verlies of deze schade 
(“Gevolgschade”) en aan eventuele derde partijen of bezittingen van 
derde partijen die voortvloeit uit het gebruik van een Voertuig en/of 
Apparatuur door de Huurder of een persoon die door de Huurder 
gemachtigd is tijdens de  Huurperiode (“Schade aan Derden”) en gaat 
akkoord het Bedrijf schadeloos te stellen en schadeloos te houden 
van alle claims, rechtszaken, vorderingen, schade, verliezen, onkosten, 
uitgaven of verplichtingen die voortvloeien uit of in verband staan 
met eventuele Materiële Schade, Gevolgschade of Schade aan Derden 
(indien hier sprake van is).

De aansprakelijkheid van de Huurder op grond van artikel 
II.I is, te allen tijde, beperkt tot het Standaardbedrag 
Schadeverantwoordelijkheid, verminderd met een door de Huurder 
geaccepteerde Optie Verminderde Schadeverantwoordelijkheid, 
voorafgaand aan de Huurperiode, behalve waar de Materiële Schade, 
Gevolgschade of Schade aan Derden (indien hier sprake van is):
ontstaan is, direct of indirect, door schending door de Huurder van 
zijn verplichtingen onder de Huurovereenkomst;
het gevolg zijn van een Voertuig of Apparatuur dat volledig of 
gedeeltelijk in water is ondergedompeld, ongeacht de oorzaak;
het gevolg zijn van een Voertuig dat met de verkeerde benzine gevuld 
is;
aangetroffen wordt aan de binnenkant van een Voertuig en 
professionele schoonmaak, het neutraliseren van geuren en reparatie 
vereist is;
veroorzaakt zijn door het nalaten van de Huurder een lading of 
apparatuur op juiste wijze te beveiligen;
zich aan de banden of de voorruit van het Voertuig bevindt;
zich onder of boven het Voertuig bevindt, waaronder het dak, the 
motorkap of de kofferbak en niet het gevolg is van een botsing of een 
Eenzijdig Ongeluk;
veroorzaakt wordt door het berijden van een Voertuig door 
de Huurder met minder dan de door de fabrikant aanbevolen 
hoeveelheid radiator vloeistof, olie of bandenspanning, of terwijl een 
waarschuwingslampje in het Voertuig verlicht is;
toegebracht is aan persoonlijke eigendommen van de Huurder of 
een familielid, partner, passagier of enig ander persoon bekend bij de 
Huurder, of aan persoonlijke eigendommen in het bezit en onder de 
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verantwoordelijkheid van de Huurder;
niet  kan worden toegeschreven aan een specifiek incident; of
veroorzaakt is door een Voertuig dat gereden werd of Apparatuur die 
gebruikt werd op een roekeloze en gevaarlijke manier;
en, om enige twijfel te voorkomen, de aansprakelijkheid van de 
Huurder onder artikel II.I is onbeperkt voor verlies of schade die in 
deze omstandigheden zijn ontstaan.
In geval van Materiële Schade, Gevolgschade of Schade aan Derden, 
gaat de Huurder akkoord het Bedrijf op verzoek te betalen:
het Standaardbedrag Schadeverantwoordelijkheid, verminderd 
met de  door de Huurder geaccepteerde Optie Verminderde 
Schadeverantwoordelijkheid  voorafgaand aan de Huurperiode, of alle 
redelijke kosten om het betreffende Voertuig en/of Apparatuur terug 
te brengen naar de conditie waarin het verkeerde aan het begin van 
de Huurperiode (met uitzondering van normale slijtage), welke hiervan 
het minste is; of
als het bedrag van de Materiële Schade, Gevolgschade of Schade aan 
Derden (indien hier sprake van is) onbeperkt is op grond van artikel 
11.2, worden alle lasten, kosten en uitgaven opgelopen door het 
Bedrijf met betrekking tot de reparatie of herstel van de Materiële 
Schade of de Schade aan Derden (indien hier sprake van is) plus alle 
Gevolgschade van het Bedrijf totdat reparatie of herstel voltooid is, 
voor rekening van  de Huurder  en de Huurder machtigt het Bedrijf 
dit bedrag af te trekken van de Zekerheidsstelling, of anderszins de 
Zekerheidsstelling te gebruiken voor de vermindering van dit bedrag.
De Huurder gaat akkoord het Bedrijf bij Materiële Schade of Schade 
aan Derden onmiddellijk schriftelijk in te lichten of het Bedrijf te bellen 
op nummer 1300 63 64 00. Met inachtneming van artikel 11.5 gaat de 
Huurder akkoord geen Reparaties uit te voeren zonder voorafgaande  
schriftelijke toestemming van het Bedrijf.
De huurder kan Reparaties uitvoeren zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van het Bedrijf ONDER VOORWAARDE DAT de 
Reparaties het bedrag van $200 niet overschrijden en noodzakelijk zijn 
om verdere schade aan een Voertuig en/of Apparatuur te voorkomen.
Het Bedrijf zal de Huurder de kosten van Reparaties die uitgevoerd 
zijn in overeenstemming met artikel II.4 of artikel II.5 vergoeden op 
vertoon van de originele facturen met betrekking tot de Reparaties.

GERECHTELIJKE VORDERINGEN EN CLAIMS
Indien verlies of schade optreedt met betrekking tot een Voertuig en/
of Apparatuur of met betrekking tot een derde partij of bezittingen 
van een derde partij tijdens de Huurperiode, zal de Huurder:
dit verlies of deze schade onmiddellijk melden aan het Bedrijf;
dit verlies of deze schade onmiddellijk melden bij de politie indien 
vereist door de toepasselijke wet;
geen aansprakelijkheidserkenning, betalingsbelofte, kwijtschelding, 
vrijgave, schadevergoeding of schikking aanbieden zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van het Bedrijf.
het Bedrijf of haar verzekeraars toestaan om op eigen kosten een 
juridische procedure tegen een derde partij aan te spannen of een 
regeling te treffen.
het Bedrijf toe te staan namens de Huurder een claim in te dienen 
bij een autoverzekering, en de Huurder gaat akkoord om alles te 
doen wat redelijkerwijs vereist wordt om het Bedrijf te helpen een 
dergelijke claim in te dienen, waaronder, zonder enige beperking, het 
voordeel toe te wijzen van een toepasselijke verzekering aan het 
Bedrijf;
binnen redelijke tijd alle verklaringen, informatie en hulp aan het 
Bedrijf verstrekken, die het Bedrijf of haar verzekeraars redelijkerwijs 
vereisen, waaronder, zonder enige beperking, aanwezig zijn op 
een advocatenkantoor en Rechtbank om te getuigen, waarbij de 
Huurder een redelijke onkostenvergoeding zal ontvangen (waaronder 
bijbehorende reiskosten en noodzakelijke verblijfskosten); en
alle relevante claims of correspondentie van derden aan het Bedrijf 
doorsturen binnen 7 dagen na ontvangst.
Nalaten van wat verplicht is onder artikel I2.1 kan als gevolg hebben 
dat de Huurder verantwoordelijk is voor alle voortvloeiende kosten 
die door het Bedrijf worden opgelopen.

Algemene Voorwaarden

GARANTIES EN SCHADELOOSSTELLINGEN
13.1 De Huurder garandeert en verklaart aan het Bedrijf dat, op 
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de datum van ondertekening van de Huurovereenkomst (en voor de 
duur van de Huurperiode) alle informatie verstrekt door de Huurder 
in verband met de huur van de Voertuigen en/of Apparatuur in alle 
opzichten waar, volledig en nauwkeurig is.
13.2 De Huurder zal het Bedrijf vrijwaren en gevrijwaard 
houden van alle claims, procedures, schade, verliezen, onkosten, 
uitgaven of schulden voortvloeiend uit, of in verband met, schending 
van de garantie en verklaring van de Huurder in artikel I3.I.

WET VEILIGHEIDS PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN 
(PPSA)
De Huurder erkent en gaat akkoord dat:
als, om welke reden dan ook, het Bedrijf ervoor kiest haar 
veiligheidsbelangen in de Voertuigen en/of Apparatuur onder de PPSA 
te registreren, de Huurder onmiddellijk het Bedrijf zal vrijwaren, en 
gevrijwaard houden, van alle kosten daarvan;
(onverminderd alle andere rechten, bevoegdheden en rechtsmiddelen 
van het Bedrijf onder de PPSA, kan het Bedrijf te allen tijden 
rechtsmiddelen die onder de PPSA beschikbaar voor haar zijn 
uitoefenen; en
het Bedrijf hoeft geen melding te maken onder de PPSA (geen bericht 
of verificatieverklaring) tenzij de melding verplicht is door de PPSA en 
niet kan worden uitgesloten.

BEEINDIGING
Zonder afbreuk te doen aan een van haar andere rechten, 
bevoegdheden en rechtsmiddelen onder de Huurovereenkomst of de 
wet, kan het Bedrijf, op elk gewenst moment, en zonder kennisgeving, 
de Huurovereenkomst beëindigen en de Voertuigen en/of Apparatuur 
onmiddellijk in beslag nemen als gevolg van contractbreuk door de 
Huurder of het niet nakomen van de verplichtingen van de Huurder in 
de Huurovereenkomst en de Huurder is verantwoordelijk is voor alle 
kosten in overeenstemming met artikel 8.I (d).

GEEN AANSPRAKELIJKHEID
Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor verlies of schade aan persoonlijke 
eigendommen die in het Voertuig zijn achtergelaten, noch voor 
eigendommen die ontvangen, behandeld of bewaard zijn door het 
Bedrijf op welk moment dan ook, voor, tijdens of na de Huurperiode.
Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, 
bijzondere, incidentele, speciale of gevolgschade of verlies van de 
Huurder of een ander persoon vanwege beëindiging of schending 
van de Huurovereenkomst door het Bedrijf of voortvloeiend uit 
een storing of ander defect aan een Voertuig en/of Apparatuur, hetzij 
veroorzaakt door normale slijtage, hetzij door een andere reden 
die toe te schrijven is aan het Bedrijf of een derde partij tijdens de 
Huurperiode, en de Huurder vrijwaart hierbij het Bedrijf van alle 
claims, rechtszaken, procedures, schade, verliezen, onkosten, uitgaven of 
schulden die voortvloeien uit, of in verband staan met, een dergelijke 
schending of omstandigheid.

GEEN AGENTSCHAP
Geen enkele Huurder, en geen bestuurder of passagier van een 
Voertuig, mag een vertegenwoordiger, bediende of werknemer 
van het Bedrijf zijn, en alle expliciete of impliciete bepalingen in de 
Huurovereenkomst die een dergelijke relatie creëren of kunnen 
creëren worden uitdrukkelijk uitgesloten en tenietgedaan, voor zover 
een dergelijke uitsluiting en tenietdoening wettelijk is.

BIJZONDERE VOORWAARDEN
In geval er onverenigbaarheid ontstaat tussen de Bijzondere 
Voorwaarden en andere voorwaarden of condities in de 
Huurovereenkomst, zullen de Bijzondere Voorwaarden prevaleren 
voor zover er sprake mag zijn van onverenigbaarheid.

ALGEMEEN
De Huurovereenkomst wordt bepaald door, en zal uitgelegd worden 
volgens de wetten van de Staat West-Australië en de partijen gaan 
akkoord zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de 
Rechtbanken in die Staat.
Elke bepaling van de Huurovereenkomst die in enig opzicht 
onrechtmatig, ongeldig of onafdwingbaar blijkt te zijn, zal uitsluitend 
in die mate van onrechtmatigheid, ongeldigheid en onafdwingbaarheid 
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niet effectief zijn, en zal het blijven functioneren van de overige 
bepalingen van de Huurovereenkomst niet beïnvloeden.
De Huurder zal geen belemmeringen veroorzaken of creëren met 
betrekking tot, of afzien van zijn rechten en verplichtingen onder, de 
Huurovereenkomst, met uitzondering van de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van het Bedrijf.
De huurovereenkomst mag op geen enkele manier worden gewijzigd, 
veranderd of anderszins, behalve indien schriftelijk ondertekend door 
beide partijen.
Geen afstandsverklaringen of privileges van een partij in de 
Huurovereenkomst zijn bindend voor de partijen, tenzij schriftelijk. 
Geen afstandsverklaring of schending van een voorwaarde uit de 
Huurovereenkomst zal fungeren als afstandsverklaring van een 
andere schending van dezelfde of een andere voorwaarde in de 
Huurovereenkomst.
De Huurovereenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen het 
Bedrijf en de Huurder met betrekking tot het onderwerp, en geen 
enkele eerdere overeenkomst, afspraak of verklaring, mondelijk of 
schriftelijk, met betrekking tot elk ander onderwerp dat behandeld 
is in de Huurovereenkomst, zal gevolgen hebben vanaf de datum van 
ondertekening.

BIJ EEN ONGEVAL
Vul het Ongevallenrapport volledig in en beschrijf alle details voor alle 
betrokken partijen.
Accepteer geen schuld, of houd niet vol dat de andere partij schuld 
heeft.  Onze verzekeraars zullen beslissen.
Meld het ongeval bij de Politie, ongeacht de geschatte schadekosten.
Maak foto’s van de schade aan alle voertuigen en van 
registratienummers. Indien mogelijk, neem meer dan een foto vanuit 
verschillende hoeken.
Bel binnen 24 uur Crikey Camper Hire op 08 6364 0000 met de 
details.
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Crikey Camper Hire
Unit 303 / 396 Scarborough Beach Road
OSBORNE PARK WA
Tel: 08 6364 0000
info@crikeycamperhire.com.au

/crikeycamperhireFind us on Facebook crikeycamperhire.com.au

In case of an accident
1. Complete the Incident Report form in full

recording details for all the involved parties

2. Do not accept blame or insist other part is
at fault – Our insurers will decide.

3. Report accident to the Police, regardless of
estimated damage costs.

4. Photograph damage to all vehicles/ and
registration number/s. If possible, take more
than one photo showing different angles.

5. Phone Crikey Camper Hire on 08 6364 0000
with in 24 hours with details.


