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Aanhangwagens / Voorwaarden
3 uren tarief
Indien u de aanhangwagen binnen drie uur terugbrengt, ontvangt u € 7,- retour.
Let op: Deze korting geldt niet op zaterdagen !
Reserveren
Het is mogelijk om op één van onze vestigingen waar aanhangwagens worden
verhuurd te reserven. (bij het 3-uren tarief is reserveren niet mogelijk) De reservering
vervalt 1 uur na het verstrijken van de afgesproken afhaaltijd.
20 tot 40% Korting
Indien u de aanhangwagen langer dan 3 dagen huurt, ontvangt u 20% korting (over
het gehele bedrag). Indien u de aanhangwagen langer dan 14 dagen huurt, ontvangt
u een korting van 40% per dag.
Borg
Borgsom voor aanhanger € 50,-. Legitimatie verplicht (geldig Nederlands rijbewijs).
Kentekenplaat
Het gebruik van een geschreven kentekenplaat is voor risico van de huurder.
Veiligheid
Denk aan uw snelheid, maximaal 80 km/u. Denk om de maximale belasting. Verdeel
de lading, plaats 60% van het te laden gewicht voorin.
De verzekering
De aanhangwagens zijn uiteraard in binnen- en buitenland verzekerd. De
aanhangwagens zijn niet verzekerd tegen verlies en/of diefstal. Ook de lading is niet
verzekerd. Bij verlies of diefstal tijdens de huurperiode blijft u onverminderd
aansprakelijk voor alle schade en de hieruit voortvloeiende kosten.Schade aan de
gehuurde aanhangwagen is voor rekening van de huurder bij rijden met de
aangekoppelde gehuurde aanhangwagen bij (voorspelde) storm, waaronder wordt
verstaan wind met een snelheid van tenminste 14 meter per seconde. (windkracht 7
of hoger).
Voorkom diefstal
Laat de aanhangwagen nooit onafgesloten staan. Vraag een anti-diefstal slot.
Terug brengen
Het is niet mogelijk om een aanhangwagen ergens anders terug te brengen dan
waar u hem gehuurd heeft. Zet bij het terugbrengen van de aanhangwagen deze niet
op de handrem.
Verlichtingsaansluiting
Is uw voertuig voorzien van een 13-polige aansluiting, dan heeft u een adapter nodig.
Op al onze verhuurpunten zijn meestal voldoende adapters aanwezig, maar
informeer van te voren even of dit inderdaad het geval is.
Afdeknet
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Bij gebruik van een open aanhangwagen is het gebruik van een afdeknet of afdekzeil
verplicht. U kunt op onze vestiging een afdeknet huren voor € 5,- per
Rijbewijs B of BE
Met een B-rijbewijs mag u alle aanhangwagens rijden, met uitzondering van de
tandemassers.
Onderstaand schema is opgesteld door CBR/BOVAG.
Hierin kunt u nagaan welk rijbewijs nodig is voor welke aanhangwagen in combinatie
met uw auto.

Controlelijst
• Aanhangwagen koppelen
• Verlichtingskabel aansluiten
• Neuswiel geheel opdraaien
• Noodremkabel vastmaken aan de noodhaak. Bij ongeremde aanhangwagens
de kabel door de hulpkoppeling van de trekhaak hangen
• Controleer of de handrem vrij staat
• Controleer de bandenspanning van de aanhanger (3.0 bar)

