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H U U R O V E R E E N K O M S T 
 
Ondergetekenden: 
 
De heer Evert van Veenendaal, wonende te Foxgloves, Old Camp Road, Aughils Castlemaine 
V93V2R1   Ierland, geboren in Oss, Nederland  d.d. .. april 19.. 
 
hierna te noemen “verhuurder”, 
 
en 
 
de heer en mevrouw           :  
adres                                   :  
postcode en woonplaats     :  
telefoonnummers (GSM)    :                                         en GSM 06 –  
geboortedatum en plaats    :                                         te  
nummer paspoort               :                                          geldig tot  
nummer  rijbewijs               :                                          geldig tot  
             
Hierna te noemen “huurder” 
 
verklaren een huurovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: 
 
Artikel 1.    Het gehuurde, huurperiode, prijzen en overige gegevens 
a. Camper 
auto merk en type       : Fiat type Ducato, diesel 2.3 JTD, 130/140PK, bouwjaar 2019 tm 2021   
camper merk               : Carado   of      Sunlight  
type                             : T135  /  T135  /  T58   /  V66 
kenteken                     :   
 
b. Periode 
De overeengekomen huurperiode is van ………….2023 tot en met ………………… 2023  
 
c. Prijzen en overige gegevens 
De volgende prijzen zijn overeengekomen: 
De huurprijs voor de gehele periode bedraagt                                    : €          ,-- 
De additionele prijs per verreden  kilometer is                                    : €   nihil   
Waarborgsom                   : € 1.000,-- 
Aanbetaling                                                                                         : €          ,-- 
Eigen risico huurder per schadegeval              : € 1.000,--  
 
d. Overig 
Te gebruiken brandstof               :  diesel 
______________________________________________    
                                                        _______________________________________________ 
Bedrijfsadres Nederland:                  Bedrijfs/privé adres Ierland             Bank details: 
EireXpress                                          Evert van Veenendaal                      Triodosbank NL. 
Thijsselaan 15                                    Foxgloves, Old Camp Road             IBAN: NL66TRIO .... .. ... 
4102 KV Culemborg                           Aughils, Castlemaine                       BIC: TRIONL2U    
tel.: GSM 06 20 39 52 63                    Co. Kerry, V93V2R1                          Naam: EireXpress Culemborg        
E-mail:   info@eirexpress.nl             Ireland                                                K.v.K. Tiel 11060661                                                                                                 
Internet:  www.eirexpress.nl            tel.: GSM 0(0353) 86 321 3814          BTW nr: NL0620.. …B01 

  

http://www.eirexpress.nl/
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Artikel 2: Staat van het gehuurde 

 
1. Direct voorafgaand aan het vertrek met de camper in Ierland zal deze door  
       verhuurder en huurder gezamenlijk op schade en gebreken worden geïnspecteerd.   
       De daarbij geconstateerde beschadigingen, gebreken, defecten e.d. zullen worden  
       aangetekend op een uitgifte -/ inname formulier en worden vermeld op deze  
       huurovereenkomst t.w.: 
 ……………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………… 
  
 Paraaf verhuurder: …………………………Paraaf huurder: ………………………….  
 
2    Tijdens gezamenlijke inspectie na retournering van de camper geconstateerde  
      nieuwe beschadigingen, gebreken, defecten e.d. zullen ook worden aangetekend op  
      het uitgifte -/ inname formulier en ook worden vermeld op deze huurovereenkomst  
      t.w.: 
      ………………………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………………………… 
      …………………………………………………………………………………………… 
  
 Paraaf verhuurder: ………………………Paraaf huurder: …………………………. 
 
Artikel 3.  
 
Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van EireXpress van toepassing. De 
volledige tekst daarvan staat vermeld op de website. Een schriftelijk weergave wordt op verzoek 
van huurder toegezonden. Voorts wordt een schriftelijk exemplaar door verhuurder bij vertrek met 
de camper persoonlijk uitgereikt aan huurder.  
Deze algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van deze overeenkomst. 
De belangrijkste bepalingen van de algemene voorwaarden van EireXpress zijn in deze 
huurovereenkomst opgenomen. Door ondertekening van onderhavige huurovereenkomst 
verklaart huurder tevens akkoord te gaan met de overige bepalingen zoals opgenomen in de 
algemene voorwaarden van EireXpress. 
 
Artikel 4.  Huurprijs, waarborgsom, kosten, betaling 

 
1. EireXpress hanteert all in huur tarieven. Dat betekent dat buiten de kosten voor het  

vervoer naar Ierland (veelal de vliegreis) alle overige kosten in de in artikel 1 genoemde 
huurprijzen zijn inbegrepen. Dat betreft de BTW - uitgebreide instructie - complete inventaris 
(zie inventarislijst) - 1 volle gasfles - evenals zeer veel extra accessoires (zoals b.v.: 
schotelantenne, radio’s, achteruitrijcamera, navigatie, enz.), vervoer voor maximaal 4 
personen van het vliegveld van aankomst in zuid en west Ierland naar de stand / vertrekplaats 
v.v. (bij meer personen geldt wel een kleine meerprijs).  

2. Bij alle huurperioden zijn alle in Ierland verreden kilometers vrij.  
3. Wij verlangen een waarborgsom van € 1.000,00. Dit i.v.m. het eigen risico, het niet op tijd 

terug brengen, schade/beschadiging, vermissing/defect van/aan inventaris, boetes, 
4. Betaling  
a.   Per Bank 

Bij definitieve reservering wordt een vooraf overeengekomen percentage (circa 30%) van de 
totale huursom als vooruitbetaling gevraagd. Het restant inclusief waarborgsom dient in 
principe uiterlijk 4 weken voor vertrek te zijn voldaan.  
Op verzoek en in overleg kan van deze betalingstermijn worden afgeweken. 
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b.   Contant of via een Internet bank transactie voor vertrek in Ierland 

Daarbij bestaat de mogelijkheid om het resterende bedrag van de overeengekomen huursom 
inclusief de waarborgsom, ter plaatse contant of, onder voorwaarden, via een Internet bank 
transactie af te rekenen direct voorafgaande aan het vertrek met de camper in Ierland. 

5. De eventuele verschuldigdheid van voor rekening van de huurder komende kosten na 
terugkeer en het inleveren van de camper, kunnen door verhuurder worden ingehouden op de 
door huurder betaalde waarborgsom.  

6    Het bedrag van de waarborgsom zal door verhuurder na inhouding van voornoemde  
      kosten en eventuele boetes voor verkeersovertredingen, ongeveer 2 weken na het  
      retournering van de camper op de bank- of girorekening van de huurder  
      teruggestort worden.  
 
Artikel 5: Algemene verplichtingen huurder 

 
1. Alle bestuurders dienen tenminste 27 jaar te zijn en 5 jaar in het bezit te zijn van een geldig 

Nederlands rijbewijs B. De camper mag alleen bestuurd worden door de in het huurcontract 
vermelde bestuurder(s). De huurder dient een geldig paspoort/identiteitskaart en een geldig 
rijbewijs te overhandigen waarvan bij ons een kopie gemaakt wordt. Voor de extra 
bestuurders die in het huurcontract vermeld staan dient eveneens een kopie van het paspoort 
en  rijbewijs te worden overhandigd. Let op dat deze documenten niet verlopen zijn.  

2. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het al dan niet afsluiten van een 
annuleringsverzekering.  

3. Het is huurder niet toegestaan de camper, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 
de verhuurder, door een derde  (niet vermeld in het huurcontract) te laten besturen. 

4. Huurder dient de camper als een goed huurder te gebruiken. Dit betekent in ieder geval dat 
huurder: 

 a. de camper conform het bij aanvang van deze huurovereenkomst gemelde en door 
verhuurder goedgekeurde beoogde gebruik dient te gebruiken; 

 b. eventuele door verhuurder gegeven instructies, aanwijzingen e.d. met het oog op het 
gebruik van de camper dient op te volgen; 

       c.  de camper zorgvuldig dient te behandelen, geen onnodige risico’s te   
            nemen en de algemeen gebruikelijke preventieve maatregelen te treffen.  
            Bijvoorbeeld door controle van olie- en koelvloeistofpeil, bandenspanning, veilig  
            parkeren, inbraakpreventie, correct inschatten van hoogte en breedte van de   
            camper etc. 
       d.  geen veranderingen in of aan de camper mag aanbrengen (geen stickers e.d.) 
       e.  de camper vóór retournering dient af te tanken met  DIESEL; 
 f.   bij deelname aan het verkeer te allen tijde de ter plaatse geldende verkeersregels in acht  

dient te nemen. Eventuele verkeersboetes ontstaan tijdens de huurperiode zijn voor    
rekening van huurder; 

 g. de camper nimmer onder invloed van drank, drugs of andere de rijvaardigheid 
beïnvloedende middelen mag besturen. Ingeval huurder de camper onder invloed 
bestuurt, is huurder te allen tijde zelf aansprakelijk voor alle schade die hierdoor wordt 
veroorzaakt ongeacht een tussen partijen overeengekomen eigen risicobedrag; 

 h. geen (huis)dieren zal meenemen in de camper; 
 i.  niet meer personen in de camper zal vervoeren dan waarvoor deze volgens opgave van 

de fabrikant geschikt is; 
 j.  niet in de camper zal roken. Huurder zal er tevens op toezien dat andere personen die in 

de camper meereizen of aanwezig zijn niet in de camper roken. 
 
Indien huurder de in sub h. t/m j. genoemde bepalingen niet nakomt is hij aan de verhuurder een 
vergoeding verschuldigd van € 250,-- per geconstateerde overtreding. 
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5.   Ingeval zich tijdens de huurperiode gebreken, defecten en/of beschadigingen aan  
      de camper voordoen, huurder met de camper betrokken raakt bij een ongeval of de  
      camper wordt gestolen dient de huurder dit direct aan verhuurder te melden op  
      telefoonnummer  0 (031) 6 20.39.52.63 Ingeval van een ongeval en diefstal dient  
      huurder bovendien altijd de politie in te schakelen en altijd een proces verbaal te  
      laten opmaken van de omstandigheden omtrent het ongeval c.q. de diefstal. Bij  
      een ongeval dient huurder tevens een door verhuurder verstrekt schadeformulier in  
      te vullen. 
 
Artikel 6: Buitenland 
In principe alleen de republiek Ierland en het onder Engels bestuur staande Noord Ierland. Het 
met de camper oversteken van de Ierse zee naar het verenigd Koninkrijk is niet toegestaan. 
 
Artikel 7: Aansprakelijkheid 

 1.  Verhuurder heeft voor de camper een volledige WA + Cascoverzekering afgesloten.  
 2.  Gedurende de huurperiode is huurder aansprakelijk voor alle schade aan de camper tot het 

tussen partijen overeengekomen eigen risicobedrag van € 1.000 per gebeurtenis. Dit eigen 
risicobedrag komt te vervallen indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste 
roekeloosheid van huurder. Alsdan is huurder aansprakelijk voor de volledige schade. Met 
schade ontstaan door opzet en/of bewuste roekeloosheid wordt in ieder geval gelijkgesteld 
schade ontstaan in de gevallen zoals vermeld in artikel 5 lid 4, sub d. en e. 

3.   Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade toegebracht aan huurder en/of derden als 
gevolg van of samenhangend met het gebruik van het gehuurde ongeacht de aard van de 
schade. een en ander, behoudens ingeval de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste 
roekeloosheid van verhuurder, haar directie en/of haar leidinggevend personeel of uit 
dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen anders voortvloeit. 

4.   Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van 
verhuurder - uit welken hoofde ook - beperkt tot het factuurbedrag van de overeengekomen 
huurprijs. 

5.   Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van 
verhuurder te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van verhuurder 
in het voorkomende geval zal uitkeren.  

 
Artikel 8: Onderhoud en reparaties 
1.   Ondanks het feit dat de camper goed onderhouden wordt, kan er zich altijd een defect    
      voordoen  of kan er schade ontstaan. De huurder mag zelf noodzakelijke reparaties tot een  
      bedrag van € 100,00 uit laten voeren. Dit dient te geschieden bij een officiële dealer van het  
      merk van de camper (automerk of opbouwmerk). Indien deze niet in de buurt aanwezig is,  
      dient men een erkende garage op te zoeken.  

2.   Herstel van schade c.q. defecten waarvan de kosten meer dan € 100 bedragen mag alleen 
worden uitgevoerd in overleg met of met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van 
verhuurder. Indien voor de herstelwerkzaamheden bij schade, als gevolg van het gestelde in 
artikel 7 lid 2 van deze overeenkomst, retournering van de camper noodzakelijk blijkt, 
geschiedt dit voor rekening en risico van de huurder. 

3.   Indien een noodzakelijk uit te voeren reparatie niet door verhuurder kan worden uitgevoerd, of 
wanneer de reparatie in een werkplaats moet plaats vinden, dient vooraf toestemming van 
verhuurder te worden verkregen om deze reparatie uit te laten voeren. 
Indien een reparatie is uitgevoerd waarvoor de verhuurder geen voorafgaande toestemming 
heeft gegeven, komen de totale reparatiekosten voor rekening van huurder, tenzij verhuurder 
oordeelt dat de reparatie noodzakelijk was. 

4.   Indien de auto defect is geraakt of in geval van schade veroorzaakt door derden en niet ter 
plekke gerepareerd kan worden, zodanig dat de auto op eigen kracht naar verhuurder kan 
worden gereden, komen de noodzakelijke sleepkosten naar de standplaats of tot de 
dichtstbijzijnde vak garage voor rekening van verhuurder. 
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5. Indien de auto defect is geraakt door schade veroorzaakt door huurder en niet ter plekke kan 

worden gerepareerd, zodanig dat de auto op eigen kracht naar verhuurder kan worden 
gereden, komen de noodzakelijke sleepkosten voor rekening van huurder, tenzij voorafgaand 
met verhuurder anders is overeengekomen. 

6. Terugbetaling van noodzakelijk reparaties vindt alleen plaats na overlegging van de 
reparatienota.  

7. Indien huurder en een reparateur van mening verschillen over de noodzaak tot reparatie en/of 
de omvang daarvan en/of de wijze van uitvoering, zal huurder verhuurder daarvan op de 
hoogte stellen, die dan de noodzakelijke beslissing zal nemen. 

8. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van het niet 
deugdelijk  

      functioneren van de camper, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste  
      roekeloosheid van haarzelf, haar directie of haar leidinggevend personeel 

 
Artikel 9:        Schade 
1.  Bij iedere aanrijding dient de lokale politie te worden ingeschakeld en bij  
     iedere beschadiging en schade dient het Europese schadeformulier te  
     worden ingevuld. Tevens dient U direct doch uiterlijk binnen 24 uur de verhuurder  
     telefonisch op de hoogte te stellen bij reparaties, pech of schade.  
2.  Niet gedekte kosten 
     Door de verzekering niet gedekte schade en kosten zoals ten gevolge van het rijden  
     onder invloed, het laten besturen en rijden door niet bevoegde personen, door in  
     beslagname, drugsvervoer, overstroming, het vernielen van interieur enz. zijn  
     geheel voor rekening van de huurder. Hieronder valt ook alle schade ontstaan door het tanken     
     van onjuiste brandstof. (zie ook de voorwaarden van de verzekering, behorende bij de 
papieren  
     bij uitgifte van de camper maar kunnen desgewenst eerder per PDF worden toegestuurd )  
3.  Schade aan inrichting en uitrusting 
a.  De campers zijn uitgerust met veel extra in- en/of opgebouwde accessoires, zoals  
     b.v.: airco, TV, schotel antenne, radio, achteruitrijcamera, navigatie, enz. De  
     vergoeding hiervoor is in de huurprijs inbegrepen. Indien één of meerdere van deze  
     extra accessoires bij aanvang of tijdens de huurperiode defect blijken te zijn, en/of  
     niet goed functioneren, kan dit nimmer leiden tot vermindering van de huursom  
     indien er geen extra huurtarief is berekend. Mocht blijken dat één of meerdere van  
     de extra accessoires door toedoen van de huurder defect is/zijn geraakt, zal dit op  
     de huurder worden verhaald.  
b.  De verhuurder heeft bij aanvang van de huurperiode de inventaris gecontroleerd. De  
     huurder kan bij vertrek de inventaris controleren op beschadiging en/of er iets  
     ontbreekt d.m.v. een inventarislijst en dit meteen kenbaar te maken aan de  
     verhuurder. Als er bij inlevering van de camper iets ontbreekt of beschadigd is zal  
     dit op de huurder worden verhaald.  
 
Artikel 10: Retourneren Camper 
1.  Huurder is verplicht de camper na afloop van de huurperiode in dezelfde staat  
      waarin hij deze van verhuurder heeft ontvangen en inclusief de hierbij verstrekte  
      sleutels en andere toebehoren aan verhuurder te retourneren. Een en ander,  
      behoudens normale slijtage in verband met normaal gebruik van de camper. 
2.   De camper wordt door EIREXPRESS afgeleverd met een volle brandstoftank, volle  
      schoonwatertank, lege afvalwatertank, leeg cassette toilet, volle gasflessen en van 
      binnen en buiten volledig schoongemaakt.  
      Aan het einde van de huurperiode dient de camper, van binnen schoon te  
      zijn, de afvalwatertank leeg te zijn, het cassette toilet leeg- en  
      schoongemaakt te zijn en met een volle brandstoftank te worden  geretourneerd.  

In overleg kan hiervan worden afgeweken. Het schoonmaken aan de buitenzijde wordt door 
EIREXPRESS gedaan, wassen is dus niet nodig 
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3. Eventuele kosten voor reiniging - inclusief de toiletcassette -, van de camper, die nodig zijn 

om de camper in dezelfde staat te brengen als waarin huurder deze van verhuurder heeft 
ontvangen, zijn voor rekening van huurder. Verhuurder is gerechtigd deze kosten, welke zijn 
vastgesteld op € 100,-- en voor schade door roken in de camper op € 250  in mindering te 
brengen op de door huurder bij aanvang van de huurovereenkomst betaalde waarborgsom. 
Huurder vrijwaart verhuurder voor eventuele aanspraken van derden die hieruit voortvloeien, 
bijvoorbeeld aanspraken van nieuwe huurders die hierdoor de camper niet op het met 
verhuurder overeengekomen tijdstip tot hun beschikking hebben. 

4. Ingeval de camper niet op het overeengekomen tijdstip c.q. de overeengekomen dag wordt 
geretourneerd is verhuurder gerechtigd de volgende bedragen en/of kosten aan huurder in 
rekening te brengen: 

 a. € 500,00 per dag dat de camper te laat teruggebracht wordt, waarbij een deel van een dag 
als een gehele dag wordt gerekend;  

 b. alle overige door verhuurder geleden schade voortvloeiend uit de te late retournering van  
            de camper. Huurder vrijwaart verhuurder voor eventuele aanspraken van derden  
            voortvloeiend uit de te  late retournering van de Camper. 
5.   Wanneer partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk een verlenging van de huurperiode zijn 
      overeengekomen, kan huurder zich nimmer beroepen op een dergelijke verlenging. 
 
Artikel 11: Wijzigingen, aanvullingen 
 
Wijzigingen van of aanvullingen op deze huurovereenkomst zijn slechts geldig nadat  
deze schriftelijk (of via e-mail) tussen partijen zijn overeengekomen c.q. nadat deze  
schriftelijk door verhuurder aan huurder zijn bevestigd.  
 
Artikel 12: Annulering 
 
De huurder dient per aangetekende brief te annuleren. De datum van de post bezorging geldt 
hierbij als annuleringsdatum. Het is ten zeerste aan te bevelen een goede annuleringsverzekering 
en/of reisverzekering af te sluiten. Een annuleringsverzekering kan niet via EIREXPRESS worden 
afgesloten.  
 
Bij annulering is de huurder verschuldigd:  
-  tot 20 weken voor aanvang van de huurperiode 5% van de huursom; 
-  tot 10 weken voor aanvang van de huurperiode 25% van de huursom;  
-  tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode 75% van de huursom;  
-  tot 3 weken voor aanvang van de huurperiode 90% van de huursom;  
-  binnen 3 weken voor aanvang van de huurperiode 100% van de huursom;  
-  vanaf de aanvangsdatum van de huurperiode 100% van de huursom.  
Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper / kampeerauto zal niet leiden tot terugbetaling 
van de huurprijs (of een gedeelte hiervan).  
 
Artikel 13: Overmacht 

 
1. Ingeval er sprake is van overmacht is verhuurder gerechtigd deze overeenkomst te ontbinden. 
2. Indien verhuurder door overmacht, schade, motorpech e.d. de gereserveerde camper niet kan 

worden geleverd, zal de verhuurder zijn uiterste best doen om voor een vergelijkbare 
vervangende camper te zorgen.  

3. Als dat laatste niet mogelijk zal blijken zal verhuurder in overleg met huurder voor een 
alternatieve vakantie zorg dragen (b.v. autohuur en B&B overnachtingen) 

4. De kosten voor deze vervangende vakantiemogelijkheid zullen door verhuurder worden 
vergoed tot maximaal de huurprijs van de camper voor dezelfde periode. 

5. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend, de huurder is hierbij verplicht een door 
de verhuurder aangeboden vergelijkbaar alternatief of geheel of gedeeltelijke restitutie van de 
huursom te accepteren.  
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6. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-

toerekenbare tekortkoming aan de zijde van verhuurder of een andere gewichtige reden aan 
de zijde van verhuurder. 
Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is huurder 
gehouden zijn verplichtingen jegens verhuurder tot aan dat moment na te komen. 

7.   Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer  
      worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten,  
      overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze  
      e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de  
      overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand,  
      natuurverschijnselen e.d. alsmede zodanige beschadigingen van de Camper c.q.  
      tenietgaan van of diefstal van de Camper, waarbij verhuurder in redelijkheid niet  
      meer tijdig voor herstel of een vervangende Camper kan zorg dragen. 
8.   Huurder heeft nooit recht op enige vorm van schade vergoeding 
 
Artikel 14: Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

 
1. Op deze huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
2. Geschillen die voortvloeien uit deze huurovereenkomst zullen worden voorgelegd  
       aan de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van verhuurder. Een  
       en ander onverminderd het recht van verhuurder geschillen voor te leggen aan de  
       bevoegde rechter in de woonplaats c.q. vestigingsplaats van huurder. 
3. Ingeval huurder een consument is en de relatief bevoegde rechter conform de wet een 

andere is dan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van verhuurder, heeft huurder het 
recht verhuurder te laten weten het geschil te willen voorleggen aan de bevoegde rechter in 
zijn woonplaats c.q. vestigingsplaats. Dit dient huurder te melden binnen 1 maand nadat 
verhuurder heeft laten weten het geschil te willen voorleggen aan de bevoegde rechter in de 
vestigingsplaats van verhuurder. 

 
Artikel 15.      Slotclausule 
 
Alle overige voor deze overeenkomst van belang zijnde zaken zijn door huurder en verhuurder 
mondeling overeengekomen en maken deel uit van deze overeenkomst op basis van 
“gentlemans agreement”. 
 
 Aldus overeengekomen en ondertekend te  
  
Nederland                                                                  Ierland 
............. d.d. …………....…..20..                                Aughils Castlemaine, d.d. .....................20.. 
  
 
Huurder:                                                                    Verhuurder 
 
 
De  heer                                                                    De heer Evert van Veenendaal  
 
 
 
Mevrouw 
 
 
 
 


