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Condities verhuur bedrijfswagens
De algemene huurvoorwaarden van BOVAG zakelijke markt zijn van toepassing op alle verhuurtransacties. 

Wij kunnen de klassen garanderen, maar niet het model.
Alle prijzen zijn exclusief BTW
Bestuurder moet minimaal 1 jaar in het bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs en dient tevens rijbevoegd te 
zijn. Dit dient men aan te tonen middels een geldig rijbewijs. Tevens dient men een geldig paspoort mee te nemen.
Er is geen afkoopregeling mogelijk voor de genoemde eigen risico’sEr is geen afkoopregeling mogelijk voor de genoemde eigen risico’s
Indien wij een voertuig inhuren bij derden, kunnen afwijkende prijzen en/of eigen risico’s van toepassing zijn
Inclusief Eurovignet (>12 ton G.V.W.) en exclusief MAUT/Tolheffing
Huurder is verantwoordelijk voor alle schades en overtredingen welke in de huurperiode plaats vinden
Indien huurder beroepsmatig vervoert dient hij/zij zelf zorg te dragen voor de juiste vergunningen (zoals SIEV in-
schrijving of inschrijving beroepsgoederenvervoer)
Huurder is zelf verantwoordelijk voor evt. ladingverzekering
Indien de huurder gevaarlijke stoffen vervoert, is de huurder zelf verantwoordelijk om te voldoen aan de geldende 
voorwaarden
De Algemene Huurwoorwaarden van de BOVAG zakelijke markt zijn van toepassing op alle verhuurtransacties
Short lease is ook mogelijk, vanaf 3 maanden
Bij extreme vervuiling worden de schoonmaakkosten seperaat in rekening gebracht. Buitenzijde € 50,00; Interieur 
€ 75,00
Indien u als particulier bij ons huurt dient u vooraf per pin de borg te voldoen
De huurprijs voor een halve dag bedraagt circa 65% van de dagprijsDe huurprijs voor een halve dag bedraagt circa 65% van de dagprijs
Aan het reserveren of annuleren van voertuigen (minimaal 7 dagen van te voren), zijn geen kosten verbonden
Bij afwijking van looptijd en/of kilometrage is Roordink Bedrijfswagens B.V. gerechtigd de huurtarieven aan te 
passen
Doorverhuren van de voertuigen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder
Huurder is verantwoordelijk voor het beheer van de bij het voertuig behorende documenten
Huurder dient het voertuig overeenkomstig zijn bestemming te gebruiken en is aansprakelijk voor schade t.g.v. onHuurder dient het voertuig overeenkomstig zijn bestemming te gebruiken en is aansprakelijk voor schade t.g.v. on-
deskundig gebruik
Huurder is verantwoordelijk voor regelmatige controle van de technische staat van het voertuig, waaronder het 
oliepeil, de bandenspanning en het koelvloeistofpeil
Huurder is verantwoordelijk voor directe melding van technische storingen van het voertuig via 0342-421421 of via 
verhuur@roordink.nl
Alle boetes t.g.v. gemaakte overtredingen tijdens de huurperiode komen voor rekening van de huurder en worden 
doorbelast inclusief € 12,00 administratiekosten
Indien u schade rijdt met de huurauto ontvangen wij graag binnen 3 werkdagen het volledig ingevulde Europese 
Schadeformulier per post en eventueel foto’s van de situatie per mail aan: verhuur@roordink.nl
Rest profiel op onze banden wordt NOOIT verrekend, ook niet in geval van schade.

 


