
   Huurovereenkomst  

www.verhuisaanhangwagen.nl 

 
De heer/mevrouw …………………………………………………………(verder te noemen “de huurder”)  

Wonende op het adres: 

Postcode en plaats: 

Het telefoonnummer van huurder is: 

Huurt …………. verhuisaanhangwagen(s) dubbele as, grijze huif en disselslot.  
 
Huurt …………. steekwagen(s)  
 
Huurt …………. plateau verhuishulp /wagentje(s) 
 
Huurt …………. oprijplaat/oprijplaten 
 
Leent ………… een verloopstekker(s) van een 13 naar 7 polige aansluiting, vrij van 
huur. Bij beschadiging, kapot of niet inleveren zijn de kosten € 15,- voor een nieuwe. 
 
Het kenteken van de auto(‘s) waar de aanhangwagen(s) aan wordt gekoppeld is:  
 
 
Huurder legitimeert zich met Paspoort/ Identiteitskaart/ Rijbewijs met nummer: 
 
 
met ingang van……………………………………………………………………………… voor de duur van: 

…………. dag(en)/week/weken 
 
Het gehuurde wordt ingeleverd op ……………………………………………………………………………… 
 
De verhuurprijs voor de aanhangwagen is als volgt: 
1e, 2e, 3e en 4e dag € 25,- per dag (incl. 21% btw) 
5e, 6e en 7e dag € 0,00 per dag indien voor een week gereserveerd is 
8e, 9e, 10e en 11e dag € 25,- per dag (incl. 21% btw) 
12e, 13e en 14e dag € 0,00 per dag indien voor twee weken gereserveerd is 

 
De huurprijs voor één steekwagen is € 5,- per dag.  
De huurprijs voor één plateau verhuishulp/wagentje is € 5,- per dag.  
De huurprijs voor één oprijplaat is € 5,- per dag.  
De korting staffel voor een week huren is ook voor voorgaande items van toepassing.  
 
De overeengekomen huurprijs voor de verhuisaanhangwagen is: € 
 
De overeengekomen huurprijs voor de steekwagen(s) is: € 
 
De overeengekomen huurprijs voor de plateau verhuishulp/wagentjes is: € 
 
De overeengekomen huurprijs voor de oprijplaat/oprijplaten is: €  
 

KvK: 69810877 

BTW nr. NL002073408B67 



 
Borgsom  
• De borg voor één aanhangwagen is voor 1, 2, 3 en 4 dagen € 100,-.  
• De borg voor één aanhangwagen is voor 5, 6, 7 of meer dagen gelijk aan het 

huurbedrag + € 50,- 
• De borg voor één steekwagen is € 20,- 
• De borg voor één ‘verhuishondje/ plateau karretje’ is € 10,- 
• De borg voor één oprijplaat is € 20,- 
Breng je de gehuurde spullen onbeschadigd, schoon en op tijd terug dan wordt de 
huurprijs bij het terugbrengen verrekend met de borg.  
Er is geen pin mogelijkheid, betaal de borg alsjeblieft met gepast geld.  
 
De betaalde borg voor de aanhangwagen is: € 
 
De betaalde borg voor de steekwagen(s)/verhuishondje(s)/oprijplaat is: €   
 
Doorverhuren of uitlenen 
De verhuur is strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan de verhuisaanhangwagen, 
verhuishondje(s), oprijplaat door te verhuren, ook is (gratis) uitlenen aan derden 
door de huurder is niet toegestaan. 
 
Algemene voorwaarden 
Op deze huurovereenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op de 
achterzijde van deze huurovereenkomst en op de website staan. Door 
ondertekening van deze overeenkomst bevestigd de huurder dat hij/zij akkoord is 
met de algemene voorwaarden. 
 
Staat van de verhuisaanhangwagen bij aanvang van de verhuur 
De verhuisaanhangwagen wordt, na inspectie met de huurder, in goede staat 
zonder zichtbare gebreken of schade aan de huurder verhuurd. Eventuele schade of 
gebreken zullen apart onderaan deze overeenkomst vermeld worden. 
 
Eventuele schade omschrijving: 
 
 
 
 
 
 
Akkoord voor de huurovereenkomst en algemene voorwaarden: 
 
De verhuurder      De huurder 

 

 

www.verhuisaanhangwagen.nl 

Alex Zegwaard 

Plaats ondertekening: Heerhugowaard 

Datum ondertekening: 


