HUURVOORWAARDEN BAGAGEWAGENS EN MOTORTRAILERS
Algemeen
- De door u gehuurde bagagewagen of motortrailer zijn volgens De Witte Smid
richtlijnen in onze werkplaats nagezien.
- U dient zelf zorg te dragen voor:
- een goed aangesloten en werkende contactdoos
- een 7 of 13-polige aansluiting (zo nodig hebben wij een adapter beschikbaar)
- een goede aansluiting van het mistachterlicht in de contactdoos van uw auto
(dit is in veel gevallen niet het geval, check dit van te voren)
- een witte kentekenplaat (kan via ons besteld worden)
- een hulpkoppeling of oog bij trekhaak voor de staalkabel
- Alle bagagewagens en motortrailers zijn voorzien van een reservewiel en
koppelingsslot. Tevens zijn de deksels van de bagagewagens afsluitbaar.
- Wij kunnen geen 100% waterdichtheid garanderen. Leg voor de zekerheid plastic op
de laadvloer.
Fietsdragers
- Fietsdragers zijn universeel en toepasbaar voor de meeste gangbare (vrijetijds) fietsen
en mountainbikes.
- Fietsdragers kunnen alleen per set van 4 stuks worden gehuurd.
- Onderdelen die na de huurperiode worden vermist zullen worden verhaald op de
huurder.
- Het gebruik van fietsdragers is geheel op eigen risico, dit geldt ook voor eventuele
beschadigingen aan de fiets(en)
Verzekering
- De gehuurde bagagewagens of motortrailers zijn standaard WA achter de auto
meeverzekerd. Bij het afsluiten van onze verzekering zijn de bagagewagens en
motortrailers casco verzekerd tegen schade en diefstal, zowel in binnen- als
buitenland, mits deze op de juiste manier is voorzien van het bijgeleverde
koppelingsslot. De eventuele bagage of motor die wordt meegenomen dient u zelf te
verzekeren.
- Meld bij u reisverzekeraar aan dat u een bagagewagen of motortrailer meeneemt. Als
u overhoop, door welke reden dan ook, niet verder kunt met de bagagewagen of
motortrailer zult u dit (o.a. afsleepkosten) via de eigen reisverzekering moeten regelen.
Aan- en afkoppelen
- Ons personeel zal u graag van dienst zijn met het aankoppelen van de bagagewagen of
motortrailer, echter u als bestuurder blijft eind verantwoordelijke.
- U dient na afloop van de huurperiode de bagagewagen of motortrailer schoon in te
leveren.
Legitimatie
- Om u te kunnen legitimeren dient u een geldig Nederlands rijbewijs te kunnen
overleggen.
Aanbetaling huursom
- Indien u het reserveringsformulier gecontroleerd hebt op juistheid, dient u het aan te
betalen bedrag per omgaande naar ons over te maken. De reservering wordt pas
definitief door ons doorgevoerd indien de aanbetaling binnen is.
Annuleren
- Bij annulering vóór de betreffende afhaaldatum zal het aanbetaalde bedrag niet worden
verrekend. Bij annulering op de afhaaldatum, of later, wordt het volledige huurbedrag
in rekening gebracht.

