Dagtarief
Max 24 uur
€ 60,00
Km’s vrij
150
Km-tarief (extra km’s) € 0,25

VW Transporter Kombi TDI

Weekendtarief
Vr 19:00-Zo 18:00u € 115,00
Km’s vrij
300
Km-tarief (extra km’s) € 0,25

Maximaal 9 personen incl. bestuurder
Weektarief
Rijbewijs B
7 dagen
€ 402,50
Redelijke bagageruimte
Km’s vrij
1200
Seizoensgeschikte banden
Km-tarief (extra km’s) € 0,25
Europa
Pechhulp & Vervangservice

Dagtarief
€ 50,00
Max 24 uur
Km’s vrij
150
Km-tarief (extra km’s) € 0,25

VW Transporter Kombi TDI
Laadruimte 240*125*140 cm (l*b*h)
Volume x,xm3
Openslaande achterdeuren
Zijkant schuifdeur
Rijbewijs B

Weekendtarief
€ 95,00
Vr 19:00-Zo 18:00u
Km’s vrij
300
Km-tarief (extra km’s) € 0,25
Weektarief
€ 337,50
7 dagen
Km’s vrij
1200
Km-tarief (extra km’s) € 0,25

Nederland
Pechhulp & Vervangservice
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Autoambulance

Max 1600kg laadvermogen
Oprijplaten
Rijbewijs (B)E
Spanbanden beschikbaar

Kleine Open Tandemasser	
  

Max 1600kg laadvermogen
Laadruimte: 298 x 130 cm (l*b)
Open bak met bagagenet
Rijbewijs (B)E

Dagtarief
: €
Weekendtarief : €
Weektarief
: €

40,00
75,00
240,00

Dagtarief
: €
Weekendtarief : €
Weektarief
: €

25,00
45,00
150,00

Dagtarief
: €
Weekendtarief : €
Weektarief
: €

30,00
55,00
180,00

Dagtarief
: €
Weekendtarief : €
Weektarief
: €

40,00
75,00
240,00

Kleine Gesloten Tandemasser

Max 1400kg laadvermogen
Laadruimte 245*128*160 cm (l*b*h)
Volume 5,0 m3
Gesloten huif
Rijbewijs (B)E

Grote Gesloten Tandemasser

Max 1870kg laadvermogen
Laadruimte 400*200*185 cm (l*b*h)
Volume 14,8 m3
Gesloten huif
Rijbewijs (B)E

Wilt u anders huren? Bijvoorbeeld voor uw vakantie of voor langere periode? Wij
doen u graag een voorstel! Bezoek ook onze website voor seizoensaanbiedingen!

Voor uw gemak kunt u
bij ons deze accessoires
bijhuren voor slechts
€ 10 per dag!
Onder voorbehoud Prijswijzigingen
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Alle verhuurvoertuigen kunnen tegen overlegging van een
geldig rijbewijs B(E) in Frederiksoord worden opgehaald. Het
ophalen en retourneren van voertuigen kan op werkdagen
tussen 08:00u en 18:00u, in het weekeinde tussen 09.00u en
18:00u. Buiten deze tijden uitsluitend in overleg.
Als zijnde aanbetaling (borg) dient de dagprijs van het
voertuig, vermenigvuldigd met het aantal huurdagen, bij het
ophalen van het voertuig voldaan te worden.
De dagprijs geldt voor maximaal 24 uur, daarboven worden 2
dagen berekend.
De weekendprijs geldt vanaf vrijdagavond 19:00u tot
zondagmiddag 18:00u. Bij overschrijding van deze tijd wordt
een extra dag berekend.
De weekprijs geldt voor 7 dagen aaneengesloten huur.
Alle prijzen zijn inclusief BTW en standaard verzekeringen.
Verbruikte brandstof is niet inbegrepen in de huurprijs. Het
voertuig wordt volgetankt uitgegeven; huurder dient het
voertuig volgetankt te retourneren.
De huurprijs voor de voertuigen is inclusief Voertuighulp en
Vervang-Auto van de ANWB in Nederland en voor de
personenbussen tevens in grote delen van Europa. De
Algemene Voorwaarden van de ANWB zijn van toepassing.
In geval van schade, toegebracht aan het interieur of het
exterieur van het voertuig bedraagt het eigen risico max.
€ 510,00 (ex BTW), dit is niet afkoopbaar. Bovenhoodfse
(dak)schades komen voor rekening van huurder tot een
maximum van € 1100,00 (ex BTW).
Vernielingen en extra vervuiling van het voertuig zijn
onbeperkt voor rekening van de huurder.
Alle genoemde tarieven zijn onder voorbehoud van drukfouten
en prijswijzigingen.
Reserveringen zijn onder voorbehoud; in geval van schade of
een technisch mankement aan het gereserveerde voertuig zijn
wij niet verplicht een alternatief aan te bieden.
Voor een annulering, mits 24 uur van tevoren doorgegeven,
wordt niets in rekening gebracht. Voor annulering van een
langere huurperiode zijn afwijkende voorwaarden.
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