
HUUROVEREENKOMST   (def. 25-3-2014)  
      
Reserveringsdatum:        
Datum verhuur:          
 

 1 uur  2 uur  3 uur  
Dagdeel  ochtend (9-13 uur)   middag (14-18 uur)  avond (18-24 uur)  

Prijs per uur €11, en per dagdeel €40. Deze prijs is inclusief brandstof. Voor Avondje Uit geldt een korting van 
€5,00 voor het huren van de rolstoelauto voor een dagdeel. 

     
Gegevens huurder     Gegevens bestuurder  

(indien anders dan huurder) 

Naam:      Naam:      
Adres:       Adres:       
Postcode en plaats:       Postcode en plaats:      
Telefoonnummer:       Telefoonnummer:        
E-mailadres:  
Mobielnummer:       Mobielnummer:       
Rijbewijs nummer:       Rijbewijsnummer:       
Bank- of girorekening:       
 
Bij het ophalen van de auto dient u mee te nemen; 

- Een kopie van uw legitimatiebewijs 

- Dit formulier volledig voorzien van uw gegevens 

- Geldig rijbewijs 
 

 
Gegevens rolstoelauto (Volkswagen Caddy  Maxi; kenteken: 46-NRN-4) 
Opgehaald 
Tijdstip:            
Schades:       
    
Kilometerstand:             
 

 
Teruggebracht 
Tijdstip:        
Gemelde schade(s):       
 
 
Kilometerstand start       
 
Kilometerstand einde          

 
 
Akkoordverklaring 
Verhuurder en huurder verklaren gezamenlijk dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn 
ingevuld. Huurder gaat akkoord met de algemene huurvoorwaarden (zie achterkant van dit 

formulier) en machtigt eenmalig de verhuurder om een bedrag van €      af te schrijven van 
zijn/haar bank- of girorekening.  
 
 
Handtekening huurder:     Handtekening verhuurder: 

 
 
 
 
 



 
Algemene voorwaarden huur rolstoelauto 
 
Artikel 1 Huurperiode, huur 
1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de 

huurovereenkomst is vermeld. 
2. De periode wordt aangegeven per uur of dagdeel. De minimale verhuurperiode is één uur.  
3. Indien de huurder de auto niet volgens afspraak terugbrengt wordt de afgesproken prijs, zoals in de 

overeenkomst is aangegaan verdubbeld.  
4. In de huur zijn de brandstofkosten inbegrepen.  
5. Indien de huurder annuleert zijn hier kosten aan verbonden. Tot een week van te voren 10 % van 

het huurbedrag, binnen een week  50 % van het huurbedrag. 
 

Artikel 2 Algemene bepalingen, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden 

1. De huurder zal de auto zelf besturen, tenzij bij het aangaan van de huurovereenkomst een andere 
bestuurder is opgegeven. Het is huurder niet toegestaan anderen dan zichzelf of de vooraf 
aangegeven bestuurder in de auto te laten rijden. 

2. De huurder aanvaardt de auto in de staat zoals aangegeven in de huurovereenkomst. Eventuele 
schades staan daarop vermeld. 

3. Verhuurder draagt zorg voor een goede, veilige auto, onder meer door periodieke controles en 
onderhoudsbeurten.  

6. De huurder is verantwoordelijk voor een goed en zorgvuldig gebruik van de auto en de daarin 
aanwezige apparatuur. 

7. Het is verboden te roken in de rolstoelauto. 
8. De verhuurder is verantwoordelijk voor de deugdelijkheid en de veiligheid van de rolstoelinstallatie 

en voor een duidelijke, schriftelijke instructie m.b.t. het gebruik daarvan. De huurder dient deze 
instructie nauwkeurig op te volgen. Voor eventuele (letsel)schade als gevolg van een onjuist gebruik 
van de apparatuur is de verhuurder niet aansprakelijk 

9. De huurder wordt geacht de auto te gebruiken op een wijze die in overeenstemming is met wet- en 
regelgeving. Eventuele bekeuringen zullen door de verhuurder worden doorbelast aan de huurder. 

10. De verhuurder draagt zorg voor een allrisk verzekering van de auto en voor een 
inzittendenverzekering 

 

Artikel 3 Schade en pech 

1. Voor eventuele schades aan de auto of aan de daarin aanwezige apparatuur tijdens de huurperiode 
wordt de huurder aansprakelijk gesteld. Dat geldt ook voor eventuele vervolgschade. Huurder meldt 
een eventuele schade meteen telefonisch aan de verhuurder (tel. 0499-362500) en volgt eventuele 
instructies van de kant van de verhuurder op. Bij het terugbrengen van de auto wordt de schade 
nogmaals vermeld.  

2. Voor iedere schade dient er een aanrijdingsformulier ingevuld te worden, ook als er sprake is van 
schade zonder dat er een tegenpartij bij betrokken is. Is er sprake van een tegenpartij dan zorgt de 
huurder ervoor dat deze het aanrijdingsformulier mee invult en ondertekent. Aanrijdingsformulieren 
bevinden zich in het voertuig. 

3. Binnen 24 uur na het terugbrengen van de auto wordt door de verhuurder een controle uitgevoerd 
op de toestand van de auto. Eventueel geconstateerde maar niet gemelde schades worden direct 
door de verhuurder ter kennis gebracht van de huurder. De verhuurder stelt tegelijkertijd de huurder 
voor de schade aansprakelijk. 

4. Indien er sprake is van eigen risico bij schade (€ 135), zal dit door de verhuurder in rekening worden 
gebracht bij de huurder. Indien schade is ontstaan door opzet, nalatigheid of grove schuld kan door 
verhuurder een groter deel van de kosten (tot maximaal de totale kosten/schade) in rekening 
worden gebracht. 

5. Indien er sprake is van pech onderweg wordt contact opgenomen met de verhuurder (0499-362500) 
 

Artikel 4 Betaling 

1. De huur van de auto zal achteraf door middel van een (eenmalige) machtiging door de verhuurder 
worden geïncasseerd. Hiervoor ontvangt de huurder een factuur. Voor Avondje Uit en afdelingen 
van De Kanidas wordt maandelijks een factuur opgesteld.  

 

Artikel 5 Slotbepaling 

1. Op deze huurovereenkomst zijn tevens de Algemene Leveringsvoorwaarden – voor zover relevant – 
van toepassing.   

 
(SW 19-03-2014) 


