Prijslijst Verhuur

Prijzenoverzicht verhuur
Week: bijvoorbeeld vanaf vrijdagavond 18.00 uur tot en met vrijdagavond 18.00 uur
Weekend: vanaf vrijdagavond 18.00 uur tot en met maandagmorgen 9.00 uur
per dag

per weekend

per week

per maand

250 km gratis

750 km gratis

1750 km gratis

4000 km gratis

Personenwagens

Per extra km: 0,10 €

Clio
Benzine 5 deurs
Airco, radio

42,00 €

84,00 €

273,00 €

900,00 €

Kangoo
Diesel, 5 deurs, airco, radio

42,00 €

84,00 €

273,00 €

900,00 €

Captur
Benzine, 5 deurs, airco, radio, gps

45,00 €

90,00 €

293,00 €

945,00 €

Captur automaat
Benzine, 5 deurs, airco, radio, gps

45,00 €

90,00 €

293,00 €

945,00 €

Dacia Lodgy 7pl.
Diesel, 5 deurs, airco, radio cd, gps

53,00 €

106,00 €

330,00 €

1118,00 €

per dag

per weekend

per week

per maand

250 km gratis

750 km gratis

1750 km gratis

4000 km gratis

565,00 €

1565,00 €

Per extra km: 0,10 €

Minibussen
Trafic Bus 8 + 1 Manueel of Automaat
(met trekhaak op aanvraag)
Diesel, airco, radio met USB, GPS,
parkeersensoren achteraan, bluetooth

90,00 €

180,00 €

per dag

per weekend

per week

per maand

250 km gratis

750 km gratis

1750 km gratis

4000 km gratis

Per extra km: 0,10 €

Bestelwagens
Kangoo
Diesel, airco, radio cd

43,00 €

86,00 €

275,00 €

900,00 €

Trafic L1H1 5m³
Diesel, trekhaak, airco, radio cd
parkeersensoren achteraan

69,00 €

138,00 €

430,00 €

1300,00 €

Trafic L2H1
Diesel, trekhaak; airco, radio usb,
GPS, parkeersensoren achteraan

69.00€

138,00 €

430,00 €

1300,00 €

Master L2H2 10m³ of L3H1 13m³
Diesel, trekhaak, airco, radio cd,
parkeersensoren achteraan

79.00 €

158.00 €

475.00 €

1525.00 €

Deze prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Extra (enkel op aanvraag)
Dakkoffer en of dakstaven

€ 5,00 per dag

Winterbanden tijdens het seizoen

€ 5,00 per dag

Algemene richtlijnen
Huurperiode voor max. 30 dagen.
De huurder dient minimum 23 jaar zijn en in het bezit van een geldig Belgisch paspoort en rijbewijs.
De huurder dient in de provincie Antwerpen te wonen.
De huurder dient steeds bereikbaar te zijn via GSM of vaste telefoonlijn.
Wij vragen een voorschot van 125€ per wagen om de reservatie te bevestigen.
Per huurwagen is er een waarborg te betalen: 350€ voor kleine wagens en 500€ voor grote wagens, met
kredietkaart. Deze wordt betaald voor of bij afhaling van de wagen en wordt na het einde van de huurtermijn
teruggestort.
De wagens worden met een volle brandstoftank afgeleverd en moeten ook zo teruggebracht worden.
Indien dit niet gebeurd, wordt deze u later gefactureerd.
Voor afhaling zijn de wagens grondig gereinigd en dienen ook zo teruggebracht worden. Voor het nietreinigen van de wagen, rekenen wij een forfait van minimum 35€ aan.
Het volledige huurbedrag wordt betaald voor of bij afhaling van de wagen.
Bij annulatie wordt het voorschot niet terugbetaald.
Indien u met de wagen naar het buitenland gaat, dient u dit ons vooraf te melden. De wagen is volledig
verzekerd. Maar wij raden u wel aan een reisbijstandsverzekering af te sluiten voor de inzittenden en uw
bagage.
Alle wagens zijn omnium verzekerd met een vrijstelling van 650€ dewelke bij ongeval in onrecht ten laste
komt van de huurder.
Goede reis!
Van Bortel nv.

