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Ophalen is uitsluitend mogelijk op afspraak. De locatie voor het ophalen en het tijdstip  
voor het ophalen wordt vermeld in de reserveringsbevestiging. Het ophaaladres is centraal  
gelegen in de cluster van de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Broek op Langedijk.  
 
Voorwaarden voor verhuur 
De verhuisaanhangwagen wordt verhuurd onder voorwaarde van een compleet ingevulde 
en ondertekende verhuurovereenkomst. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing 
op de verhuur. De verhuur is persoonsgebonden. Het is niet toegestaan de verhuis- 
aanhangwagen door te verhuren of uit te lenen, ook niet als dat gratis is.  
 
Wij zijn een sympathieke verhuurder en willen dat graag blijven. Het helpt ons als jij  
je ook sympathiek opstelt, zorgvuldig met de verhuisaanhangwagen omgaat en bij het  
niet kunnen nakomen van de afspraken je verantwoordelijkheid neemt. Ga zorgvuldig  
met de verhuisaanhangwagen om alsof deze van jou zelf is.  
 
Legitimatie  
Als legitimatie heb je een geldig Nederlands rijbewijs, paspoort of identiteitskaart 
nodig. Het nummer van je legitimatiebewijs wordt genoteerd. 

 

Reserveren en ophalen 
Het is noodzakelijk om de verhuisaanhangwagen te reserveren. De reservering  
vervalt indien de verhuisaanhangwagen op de afgesproken afhaaltijd zonder overleg niet  
is opgehaald. Ophalen van de Verhuisaanhangwagen kan alleen na overleg vooraf.  
  
Tarief  
1e, 2e, 3e, 4e en 5e dag € 20,- per dag (incl. 21% btw) 
6e en 7e dag € 0,00 per dag indien voor een week gereserveerd is 
8e, 9e, 10e, 11e en 12e dag € 20,- per dag (incl. 21% btw) 
13e en 14e dag € 0,00 per dag indien voor twee weken gereserveerd is 

 

 
Borgsom  
Om de kans op een teleurstelling wat te verminderen werken we met een borg.  
Voor 1, 2, 3 en 4 dagen huren is de borg € 100,-. Huur je 5, 6, 7 of meer dagen dan is de  
borg gelijk aan het huurbedrag + € 50,-. De borg voor een steekwagen is € 20,-. De borg  
‘verhuishondje/ plateau karretje’ is € 10,-. De borg voor een oprijplaat is € 20,-.  
Breng je de verhuisaanhangwagen netjes, schoon en op tijd terug dan wordt de huurprijs  
bij het terugbrengen verrekend met het bedrag dat je aan borg hebt betaald.  
De borg moet cash betaald worden. Aangezien er geen wisselgeld is vragen wij je de borg  
gepast mee te nemen. Zodra je kan pinnen dan vermelden we dat.  
  
Terugbrengen  
De verhuisaanhangwagen dient aan de binnenzijde schoon teruggebracht te worden in  
de staat waarin deze is opgehaald op het afgesproken tijdstip naar de plaats waar deze  
opgehaald is. Alleen in overleg met de verhuurder is het toegestaan de vooraf afgesproken  
huurtermijn te overschrijden. Is de verhuisaanhangwagen niet op tijd dan betaal je per  
dag te laat € 40,- extra. Is de verhuisaanhangwagen niet schoon aan de binnenzijde dan  
betaal je € 50,- voor het schoonmaken. 
 
 
 



 
Veilige opslag bij het huren voor meerdere dagen 
Huur je de verhuisaanhangwagen voor meerdere dagen zorg er dan voor dat je de  
verhuisaanhangwagen tijdens het niet gebruiken veilig weg kunt zetten. Gebruik de  
disselkop slot en/of leg de verhuisaanhangwagen vast met een (ketting)slot en/of zet 
de verhuisaanhangwagen vast door je auto er zo voor te parkeren dat de wagen niet  
weggehaald kan worden.  
 
Schade, total loss of gestolen (verzekering) 
De verhuisaanhangwagen is niet verzekerd tegen schade, total loss of diefstal. 
Ook de lading is niet verzekerd. Contoleer op de groene kaart van je autoverzekering  
of een aanhangwagen mee verzekerd is bij je auto verzekering. Eventuele schade is  
voor rekening van de huurder. Bij total loss of diefstal van de verhuisaanhangwagen zijn  
de kosten € 1.500,-. In alle gevallen van herstelbare schade betaal je de kosten van het 
herstel door een schade herstel bedrijf.  
  
Maximale belading 
De maximale belading is 750 kilo. Dit is inclusief het gewicht van de verhuisaan- 
hangwagen. Twijfel je of je de verhuisaanhangwagen aan je auto mag koppelen kijk  
dan op je kentekenbewijs.  
  
Aan- en afkoppelen  
De huurder is zelf verantwoordelijk voor het veilig aan- en afkoppelen van de verhuis- 
aanhangwagen en de aansluiting van de verlichting en zekeringskabel. Bij het ophalen  
kan geholpen worden met het aankoppelen en wordt uitleg gegeven over het aan- en  
afkoppelen van de verhuisaanhangwagen.  
  
Kentekenplaat  
Koppel je een aanhangwagen aan je auto dan moet je daarvoor een wit/zwarte  
kentekenplaat hebben met het kenteken van de auto waar de aanhangwagen aan  
gekoppeld is. Zonder de kentekenplaat riskeer je een boete van ruim € 100,-.  
Voorwaarde voor de verhuur is dat je een geldige kentekenplaat bij je moet hebben.  
Een lijst met erkende kentekenfabrikanten vind je op www.rdw.nl (T: 0900 –0739).  
Ook bij de grotere automaterialenzaken of via internet kun je een witte kentekenplaat  
laten maken. 
  
Boetes  
Er wordt landelijk (streng) gecontroleerd op auto’s met aanhangwagens.  
De maximale snelheid buiten de bebouwde kom bedraagt 90 kilometer per uur.  
Boetes van verkeersovertredingen of het niet gebruiken van een geldige kentekenplaat 
komen volledig en zonder voorbehoud voor rekening van de huurder. 
  

Naar het buitenland  
Je hebt een geldige Internationale Reis- en Kredietbrief + aanhangwagensupplement  
nodig indien je naar het buitenland gaat met de verhuisaanhangwagen. Wij adviseren je 
deze tijdig aan te vragen; www.anwb.nl.  
Daarbij vragen wij je de geldige IRK + aanhangwagen-supplement, evenals je geldig  
Nederlands rijbewijs, te tonen voor vertrek. Het in het bezit hebben en houden (i.v.m.  
verlies en diefstal) van het IRK + aanhangwagensupplement is voor eigen risico. Onder  
buitenland wordt uitsluitend verstaan: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië,  
Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. 
 


