ALGEMENE HUURVOORWAARDEN
BESTUURDER: Bestuurder dient in het bezit te zijn van de voor het betreffende voertuig vereiste rijbewijzen en indien van toepassing code 95. De bestuurder moet minimaal 21 jaar oud zijn en 1 jaar in het bezit zijn
van een geldig NL rijbewijs.
LEGITIMATIE: Bij het afhalen van het voertuig dient een geldig rijbewijs te worden overlegd, bij cat. H/I/J
tevens een geldig uittreksel van de K.V.K.

• BESTELWAGENS

BETALING: Bij het afhalen van het voertuig dient het geschatte huurbedrag vermeerderd met de borgsom
te zijn voldaan. De borgsom wordt aan het eind van de huurperiode verrekend c.q. gerestitueerd. Betaling kan
geschieden contant, PIN of per bank.

MET OF

VERZEKERING: Tarieven zijn incl. w.a. en casco dekking, huurder is aansprakelijk voor het eigen risico,
ook bij schade aan derden. Lading is nooit meeverzekerd, huurder is verantwoordelijk voor verzekering van
evt. getrokken aanhangwagens. Bovenhoofdse schade is altijd voor rekening huurder!

LAADKLEP

VERLENGING HUURPERIODE: Voertuig dient aan het eind van de overeengekomen huurperiode te
zijn ingeleverd.Verlenging van de huurperiode is alleen mogelijk na toestemming verhuurder.
LAADVERMOGEN: Het toegestane laadvermogen mag niet worden overschreden, huurder is verantwoordelijk voor het oordeelkundig laden en lossen en vastzetten van de te vervoeren goederen.
LAADKLEP: De maximale belasting van de laadklep mag niet worden overschreden, huurder is aansprakelijk
voor schade veroorzaakt door overbelasting en/of onoordeelkundig gebruik.

VERHUUR

ZONDER

• BAKWAGENS

T 0183 357222
verhuur@ruytertrucks.nl

• TREKKERS
• TRAILERS

KOSTEN VOOR HUURDER: Gedurende de huurperiode zijn alle kosten verbonden aan het gebruik
van het voertuig, zoals brandstof, stalling, wassen, boete’s als gevolg van verkeersovertredingen en tolheffingen
in binnen- en buitenland voor rekening huurder. Voertuig dient ingeleverd te worden in de staat waarin het
door huurder in ontvangst is genomen. Bij extreme vervuiling is verhuurder gerechtigd een extra bedrag aan
schoonmaakkosten in rekening te brengen.
ONDERHOUD: Huurder is verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van de technische staat van
het voertuig, waaronder olie- en koelvloeistofniveau en bandenspanning.
REPARATIE/ONDERHOUD: Evt. door derden uitgevoerde reparatie/onderhoudswerkzaamheden
worden alleen vergoed na schriftelijke toestemming van verhuurder. In geval van schade of pech dient altijd
eerst contact met verhuurder te worden opgenomen.
SCHADE: Schade dient binnen 48 uur gemeld te worden d.m.v. een volledig ingevuld en ondertekend
schadeformulier. Indien schadeformulier ontbreekt en/of de bestuurder gebruik heeft gemaakt van alcohol,
bedwelmende of opwekkende stoffen geldt een aansprakelijkheid voor het totale schadebedrag. Bij discussie
over het eigen risico c.q. de schuldvraag is de uitspraak van de verzekeringsmaatschappij bindend.
AFHALEN VOERTUIG: Gereserveerde voertuigen kunnen indien beschikbaar en in overleg met verhuurder de voorafgaande avond kosteloos worden afgehaald (geldt niet bij 1/2 dagtarief).
TARIEVEN: Al onze tarieven zijn excl. BTW, brandstof en indien van toepassing Eurovignet
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GROEP MERK/TYPE
DAGDEEL
		
		
50 km vrij
A
Peugeot Partner			
B
Mercedes Benz Vito / VW Transporter
e 45,C
Mercedes Benz Sprinter lang/hoog
e 55,D
Mercedes Benz Sprinter dubbele cabine 7 persoons
e 60,E
Mercedes Benz Sprinter meubelbak
e 65,F
Mercedes Benz Sprinter meubelbak laadklep
e 85,G
DAF LF bakwagen (7,5 ton) gesloten laadbak/laadklep			
H
DAF CF bakwagen (zeil)gesloten laadbak/laadklep			
I
DAF CF/XF Euro 5/6 trekker			
J
Oplegger 3 assigeTautliner / 1 of 2 assige City trailer			

1 DAG

1 WEEK

EXTRA KM’S RIJBEWIJS

100 km vrij
e 40,e 60,e 70,e 85,e 95,e 105,e 125,e 140,e 140,e 40,-

500 km vrij
e 180,e 0,10
e 275,e 0,12
e 325,e 0,12
e 400,e 0,16
e 450,e 0,16
e 500,e 0,16
e 600,e 0,16
e 675,e 0,16
e 675,e 0,16
e 180,-		

B*
B*
B*
B*
B*
B*
C
C**
CE***
CE***

		
		
DAGDEEL: 08.00-13.00 uur / 13.00-18.00 uur / 18.00-08.00 uur
AFMETINGEN EN GEWICHTEN
		
DAG: kalenderdag
		
		
* Rijbewijs E verplicht indien aanhangwagen > 750 KG wordt getrokken
GROEP LXBXH
INHOUD TUSSEN
NETTO
		
** Rijbewijs E verplicht indien aanhangwagen wordt getrokken,
				 WIELKAST LAADVERMOGEN
			 code 95 verplicht, afhankelijk van soort vervoer
A
ca. 2.5 m3
1.10 m
ca. 500 KG
		1.65 x 1.40 x 1.15 m
*** Code 95 verplicht, afhankelijk van soort vervoer
B
2.35 x 1.65 x 1.35 m
ca. 5 m3
1.25 m
ca. 1.000 KG
		
• Alle genoemde tarieven zijn excl. BTW, brandstof en Eurovignet
C
3.25 x 1.75 x 1.85 m
ca. 10 m3
1.35 m
ca. 1.500 KG
		
• Eigen Risico Nederland e 350,			
Eigen Risico Buitenland e 750,D
3.25 x 1.75 x 1.85 m
ca. 10 m3
1.35 m
ca. 900 KG
			
Cat. H/I/J Eigen Risico Nederland e 500,3
E
ca. 4.00 x 2.00 x 2.00 m
ca. 16 m 		
ca 800 KG
			 Cat. H/I/J Eigen Risico Buitenland e 1.000,F		
ca. 4.00 x 2.00 x 2.00 m
ca. 16 m3		
ca. 800 KG
• Afkoop eigen risico niet mogelijk
3
G
ca. 5.20 x 2.25 x 2.20 m
ca. 24 m 		
ca. 3.000 KG
		
• Bovenhoofdse schade altijd volledig voor rekening huurder!
		
• Borg is geschatte huurtarief + e 250,- (bij cat. G t/m J e 350,-)
H
ca. 7.50 x 2.45 x 2.40 m
ca. 45 m3		
ca. 9.000 KG
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