Huurtarieven Kijlstra Verhuur 2018/2019
Personenbussen

Per dag inclusief 100 km

Weekend* inclusief 400 km

7 dagen inclusief 700 km

Extra km

Personenbus voor 9 mensen

€ 97,50

€ 195,-

€ 585,-

€ 0,24

Rolstoelbus

€ 124,50

€ 280,-

€ 810,-

€ 0,26

Per dag inclusief 100 km

Weekend* inclusief 400 km

7 dagen inclusief 700 km

Extra km

VW Crafter (laadvermogen 18 m )

€ 115,-

€ 195,-

€ 628,-

€ 0,28

Afkoop Eigen Risico

Bedrag per dag

Bedrag per week

Met afkoop

Zonder afkoop

Personenbus

€ 12,50

€ 65,-

€ 200,-

€ 1000,-

Rolstoelbus

€ 15,-

€ 70,-

€ 250,-

€ 1250,-

Vrachtbus

€ 19,-

€ 95,-

€ 300-

€ 1500,-

Aanhanger

Per dag

½ dag

€ 25,-

€ 15,-

Diversen

Per dag

Per week

De borg bij verhuur van een personenbus,

Steekwagen

€ 10,-

€ 25,-

rolstoelbus of vrachtbus is minimaal €200,-

Magazijnwagen

€ 5,-

€ 10,-

voor de gehuurde periode. Dit bedrag wordt

Pompwagen

€ 15,-

€ 25,-

verrekend bij de afrekening van de huurnota.

Sneeuwkettingen

€ 7,50

€ 20,-

Vrachtbus
3

Bovenstaande tarieven zijn inclusief BTW en exclusief brandstof (Diesel).
*Weekend (zaterdag en zondag)

Heeft u voor korte of langere tijd een personenbus, rolstoelbus, vrachtbus
of aanhanger nodig? Ook dan kunt u bij Kijlstra Verhuur terecht! Zowel
particuliere- als zakelijke klanten zijn wij graag van dienst. Een steekwagen,
pompwagen, magazijnwagen of sneeuwkettingen kunt u ook bij ons huren.
Huren
- 	Huurder en bestuurder(s) overleggen bij de ondertekening van het huurcontract
een geldig rijbewijs.
- 	De bus mag uitsluitend worden bestuurd door personen die op het huurcontract
zijn vermeld als bestuurder.
- 	Voor de verhuur van alle huurauto’s zijn de algemene huurvoorwaarden van
toepassing. Deze zijn te vinden op de achterzijde van de huurcontracten.

Huurtarieven
Kijlstra Verhuur
2018/2019

Verzekering
- 	Al onze personenbussen, rolstoelbussen en vrachtbussen zijn WA verzekerd.
Dit betekent dat alle schade gedekt is, die u met het huurvoertuig aan derden
veroorzaakt.
- 	Voor de huurder van het voertuig geldt een standaard eigen risico. In geval van
schade aan het voertuig of bij diefstal.
- 	U heeft de mogelijkheid om het standaard eigen risico te verlagen.
- 	Buiten de dekking van de verzekering valt de schade aan het interieur en
bovenhoofdse schade aan personen- en vrachtbussen.
- 	U heeft de mogelijkheid om een ongevallen inzittendenverzekering af te sluiten.
Dit betekent dat als er na een ongeval sprake is van blijvende invaliditeit of
overlijden er een vooraf vastgesteld bedrag wordt uitgekeerd.
Terugbrengen van het voertuig of andere geleende materialen
Tijdens openingstijden:
- 	Op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur kunt u de sleutels afgeven bij de receptie
of bij de meldkamer personenvervoer. Daar kunt u ook de huur betalen.

Buiten openingstijden:
- 	Sluit deuren en ramen van het voertuig en zet de auto op slot;
- 	Deponeer de sleutels in de brievenbus bij de hoofdingang;
- 	U kunt de huurnota de volgende dag bij de receptie betalen.

Voor meer informatie of reserveringen
bel Kijlstra Verhuur: 0512 - 58 35 73
www.kijlstra.nl

