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Autobedrijf B. Verstappen enerzijds en huurder:  

 

Naam:   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres:   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode en plaats: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Rijbewijsnummer: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Afgifte rijbewijs:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Anderzijds, verklaren te zijn overeengekomen:  

Verhuurder verklaart hierbij aan huurder te hebben verhuurd, gelijk huurder verklaart van hem te hebben gehuurd:  

Merk:   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bouwjaar:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kenteken:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Inclusief krik, reservewiel met band en gevarendriehoek en volle tank brandstof onder de volgende voorwaarden:  

1. Dat de huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van ……….………. 20…. te ………. uur en eindigende de 

……….………. 20…. te ………. uur en voor een af te leggen afstand van ten hoogste ……….………. km. 

2. Dat de huurprijs bedraagt € ……….………. en voor de extra kilometers (100 km vrij per dag) ……….………. cent per kilometer 

excl. brandstof. 

3. Dat de huurder en verhuurder zich bereid verklaren het aantal kilometers, dat de kilometerteller als afgelegd aangeeft, 

als juiste te erkennen.  

4. Dat bovengenoemd motorvoertuig WA-verzekerd is met een eigen risico van € 1.000,00, maar bij schade waar sprake is 

van opzet, roekeloos rijgedrag, drank- of drugsmisbruik geldt altijd een aansprakelijkheid voor de totaal geleden schade. 

5. Alle verkeersoverredingen voortvloeiend uit deze rit zijn voor kosten van huurder.  

6. Kosten voor lekke banden en ruitschade (ook voorruit) zijn altijd voor risico van huurder. 

7. Dat bovengenoemd motorvoertuig wordt verhuurd onder de aan ommezijde vermelde voorwaarden (zie ommezijde).  

Aldus overeengekomen en in duplo ondertekent te Lierop, datum ……….……….  

Handtekening huurder     Handtekening verhuurder 

 

 

Afrekening:      Huurprijs: 

Km-stand bij thuiskomst: ……………………………………………… Evt. brandstof:  ……………………………………………… 

Km-stand bij vertrek: ……………………………………………… Evt. poetskosten:  ……………………………………………… 

Afgelegd:  ……………………………………………… Extra afgelegde km: ……………………………………………… 

Maximum:  ……………………………………………… Totaal excl. BTW:  ……………………………………………… 

Teveel afgelegd:  ……………………………………………… 21% BTW:  ……………………………………………… 

       Totaal incl. BTW:  ……………………………………………… 
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VOORWAARDEN  
 
RESERVEREN 
Een auto reserveren kan telefonisch, per fax, per e-mail of aan ons bedrijf. B. Verstappen Bedrijfswagens is een 
lokale verhuurder en behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen verhuur te weigeren.  
 
AFHALEN AUTO EN LEGITIMATIE VOOR BEDRIJVEN  
Bij het afhalen van de auto is een legitimatie in de vorm van een rijbewijs verplicht, dit geldt ook voor een 
eventuele tweede bestuurder. Huurt u voor de eerste keer bij ons, dan is een recent uitreksel van de kamer van 
koophandel nodig. Indien u een bedrijfsauto huurt voor een periode langer dan 4 weken, dient tevens een 
‘Ondernemersverklaring’ te worden ondertekend.  
 
AFHALEN AUTO EN LEGITIMATIE VOOR PARTICULIEREN  
Bij het afhalen van de auto is een dubbele legitimatie in de vorm van rijbewijs en paspoort of identiteitskaart 
verplicht, dit geldt ook voor een eventuele tweede bestuurder. U voldoet tevens het totale bedrag van de borg (€ 
300,00) contant bij afhalen van de huurauto.  
 
LEEFTIJD  
De minimum leeftijd om een auto te kunnen huren bij ons is 21 jaar en tevens dient u ten minste 1 jaar in het 
bezit te zijn van een geldig rijbewijs.  
 
BORG EN EIGEN RISICO  
De borgsom is € 300,00 en dient contant te worden voldaan bij afhalen van de huurauto. Kosten voor lekke 
banden en ruitschade (ook voorruit) zijn altijd voor risico van huurder. De auto is WA-verzekerd met een eigen 
risico bij schade van € 1.000,00 excl. BTW.  
 
AANSPRAKELIJKHEID  
Bij schade waar sprake is van opzet, roekeloos rijgedrag, drank- of drugsgebruik geldt altijd een aansprakelijkheid 
voor de totaal geleden schade. Alle verkeersovertredingen voortvloeiend uit deze rit zijn voor kosten van huurder.  
 
INLEVEREN  
De huurauto moet van binnen schoon weer ingeleverd worden.  
Indien wij dit voor u moeten doen brengen wij u € 50,00 in rekening.  
De huurauto dient afgetankt weer ingeleverd te worden.  
Indien wij voor u moeten aftanken brengen wij naast de brandstofprijs ook € 25,00 kosten in rekening.  
 
GENOEMDE PRIJZEN ZIJN EXCL. BTW. PRIJSWIJZINGINGEN ONDER VOORBEHOUD  
 
GENOEMDE VOERTUIGEN IN DE CATEGORIEËN BESTELBUS EN KOMBI 9 PERSOONS KUNNEN OOK VAN EEN 
ANDER MERK OF TYPE ZIJN.  
 
MEERPRIJS PER KILOMETER PERSONENAUTO € 0,17. 
MEERPRIJS PER KILOMETER BEDRIJFSBUS € 0,17.  
MEERPRIJS PER KILOMETER KOMBI 9 PERSOONS € 0,25.  
 

HANDTEKENING HUURDER 
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