
Verhuurder
Myboat watersport
Bellekweg 20 
6101JZ Echt
Tel: 06 3825 1398
Mail: Info@myboatwatersport.nl

Algemene voorwaarden

Art. 1 Een geldig legitimatie- en rijbewijs zijn vereist.
Art. 2 Tijdens de huurperiode dient een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) bij ons

achter te blijven.
Art. 3 Het huurtarief dient bij aanvang van de huurperiode contant voldaan te worden.
Art. 4 De waarborgsom van €350,00 wordt contant voldaan bij het ophalen van de trailer.
Art. 5 De huurder is verantwoordelijk voor het verzekeren van de aanhangwagen gedurende 

 de gehele duurvan deze huurovereenkomst, verzekering buitenland is volledig voor eigen risico.
Art. 6 De aanhangwagen mag tijdens de huurperiode niet aan derden worden uitgeleend 

en/of doorverhuurd
Art. 7 De aanhangwagen dient tijdens de gehele huurperiode afgesloten te worden met het

meegeleverde slot.
Art. 8 Bij diefstal zal de dagwaarde van de gehuurde aanhangwagen/trailer op de huurder 

verhaald worden.
Art. 9 De verhuurder is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de aanhangwagen

(wat met de aanhangwagen word vervoerd).
Art. 10 Kosten als gevolg van schade door onjuist gebruik (bijvoorbeeld over beladen) en/of

verkeersovertreding tijdens de huurperiode zijn te allen tijde voor rekening van huurder.
Art. 11 Indien de aanhangwagen na gebruik niet gereinigd is, wordt hiervoor € 50 in rekening gebracht.
Art. 12 De verhuurder is niet aansprakelijk, indien niet aan één van de boven genoemde voorwaarden 

 is voldaan. In geval van schade of diefstal, dient dit direct gemeld te worden.
Art. 13 Bij ongeremde trailers is een eigen witte kentekenplaat verplicht.

Type trailer Lente trailer Ledig Max. Tarief Tarief Tarief Eigen
in cm gewicht laadverm. Per dag Per weekend per week Riscico 

PEGA V750 500 cm 135 kilo 635 kilo € 69 € 105 € 225 € 2.000

PEGA V1350 600 cm 300 kilo 1050 kilo € 79 € 120 € 245 € 2.500

* Alle genoemde huurbedragen zijn inclusief btw.
* Alle genoemde bedragen voor het eigen risico zijn exclusief btw.


