Aanvraagformulier

Huurvoorwaarden 2018

Autoradam verhuurt aan consumenten met toepassing van de Huurvoorwaarden voor consumenten en
Vraag via dit formulier de Autoradam
aan zakelijke huurders met toepassing van de Huurvoorwaarden voor zakelijke huurders.

Bedrijfs- tank en waspas aan. (Uitsluitend voor bedrijven)

Daarnaast hanteren wij de volgende richtlijnen:
Bedrijfsnaam
_______________________
Prijsspecificatie
kleine schades
Straat		- Spiegel
___________________nr__
€150,00
Postcode
________Plaats__________
- Achterlicht
€150,00
- Bands
€150,00
Contactpers.
_______________________
Kentekenplaat
€30,00
Tel. Bedrijf
_______________________

Algemene Voorwaarden Bedrijfs- tank en waspas*
Autoradam maakt gebruik van zakelijke (B2B) incasso.
Bij verlies van pas(sen) kunnen kosten in rekening worden
gebracht á €15,- per pas. In uitzonderlijke gevallen hanteren
wij aanvullende voorwaarden waarbij er een borg (bedrag in
overleg) dient te worden voldaan.

IBAN		
_______________________
* De vermelde prijzen voor auto’s en accessoires zijn exclusief 21% BTW;
KVK nummer _______________________
* Bij maandhuur 2000 km vrij;
(Let op! Recent kopie max. 3 mnd oud)
* Eigen risico minimaal €300,- per gebeurtenis; Kenteken vermelden op pas(sen): JA / NEE *
BTW
nummer_______________________
* De waarborg
bestaat uit het eigen risico bedrag
vermeerderd met de te_______________________
verwachten huurprijs,
______________________
plus deadres
eventuele
kosten, toeslagen en verzekeringen.
E-mail
_______________________
_______________________ ______________________
* De waarborg
langere______
termijn (7 dagen of langer) bedraagt tenminste het eigen* risico bedrag
Aantal
gewenstebijpassen
Alle motorbrandstoffen: JA / NEE
of
minimaal
€750,met de te verwachten huurprijs, plus **de eventuele kosten,
Geschat
aantal
litersvermeerderd
per jaar __________
Benzine / Diesel / LPG
toeslagen en verzekeringen.
(Bij geringe afname van liters zullen -na overleg* Doorhalen wat niet van toepassing is.
€300,- komt daarmee te vervallen voor ruit en bandschade.
administratiekosten
in rekening gebracht
worden)
LPG niet verkrijgbaar bij Autoradam Amsterdam vestigingen
* Ruit/band verzekering
€5,p/dag. Het eigen risico**van
* Inzittenden verzekering €2,50 p/dag.
*Toegestande
Buitenlandverzekering:
eenmalig
€45,-*			
olieproducten:
JA / NEE
Toegestane Shop-artikelen: JA / NEE *
Kilometerstand ingeven: JA / NEE *			Gewenste PIN-code(s):
Overige
informatie voor de huurder
								Uniek
per pas / Collectief
* Minimum leeftijd huurder is 21 jaar
* Bestuurder is (tenminste 1 jaar) in het bezit van een geldig rijbewijs B.
* Dubbele legitimatie verplicht. (Rijbewijs en paspoort of identiteitsbewijs,
deze moeten geldig zijn t/m dag van inleveren van het huurvoertuig)

Machtiging

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de vermelde voorwaarden en machtigt
Huurder
woonachtigAUTORADAM
en ingeschreven
een Nederlandse
gemeente,
hierbij
totmoet
wederopzegging
voorzijn
hetinafschrijven
van bedragen
op bovenvermeld bankhetgeen moet blijken uit vermelding van de plaats van inschrijving in het rijbewijs,
nummer overeenkomstig gedane aankopen door middel van het invullen van deze machtigingskaart.
paspoort/id-kaart of uit een recent (niet ouder dan 1 week) uitreksel BRP/Afschrift basisregistratie
personen.
Naam: ______________________________ Datum: ______________________________
Handtekening + Stempel:

AMSTERDAM Nieuwpoortkade 5 / Berchvliet 3 / Jarmuiden 35 / ALMERE de Strubbenweg 4

