
ONDERGETEKENDE (HUURDER):  

Naam:  

Adres: 

Postcode:     Woonplaats: 

Telefoonnummer:    Mobielnummer: 

Geboortedatum: 

Rijbewijsnummer:    Categorie: A/B/C/D/E 

Paspoortnummer:    Bank/gironummer: 

TREKKEND VOERTUIG: 

Merk trekkend voertuig: 

Type:      Kenteken: - -  

GEHUURDE: 

Partijen sluiten hierbij een overeenkomst van huur en verhuur met betrekking tot de volgende aanhangwagen: 

Merk: Bockmann 

Type:2 assige middenas aanhangwagen Kenteken: 73-WG-HB 

Chassisnummer:WB0PHAAAA00218053  

Max. laadvermorgen: 1000 KG  

Overige: Telefoonnummer van beheerder: 06 - 52346258 

 

HUURPERIODE: 

De Bixietrailer kan gehuurd worden voor een eendaags evenement voor € 30,-. Daarnaast dient een borg van   

€ 100,- betaald te worden, die de huurder na het terugbrengen van de Bixietrailer terug krijgt als de trailer en 

de inhoud van de trailer compleet en onbeschadigd is.  

De Bixietrailer kan de werkdag voor het evenement tot 15.00 uur opgehaald worden. 

De Bixietrailer dient de eerstvolgende werkdag na het evenement voor 15.00 uur teruggebracht te worden. 

Indien de Bixietrailer voor een evenement (meerdaagse wedstrijd) is gehuurd, wordt een hoger tarief  in 

rekening gebracht. 

Indien de Bixietrailer niet op maandag (de eerste werkdag na het evenement) voor 15.00 uur terug is gebracht, 

wordt er € 50,- extra per dag in rekening gebracht. 

Bij langer gebruik van de Bixietrailer, dan overeengekomen, gaat de huur automatisch door en blijven de 

bepalingen van deze huurovereenkomst van kracht. 

De huurperiode begint op:  om  uur 

De huurperiode eindigt op:  om  uur 

 

AANVULLENDE AFSPRAKEN: 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*Gedurende de tijd, dat huurder over de Bixietrailer beschikt, zijn alle kosten aan het gebruik van de 

Bixietrailer, zoals stalling en bv. bandenreparaties, voor rekening van de huurder. 

*De Bixietrailer mag alleen gebruikt worden voor het vervoeren van Bixiemateriaal conform bijlage. 

*Eventuele transportkosten van de Bixietrailer zijn voor rekening van de huurder. 

*Schade tijdens uitleen zal verhaald worden op de huurder. Dit geldt eveneens voor begane 

verkeersovertredingen. 

*De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade van bijrijder (s) of derden, waarvoor de verhuurder op 

grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor door de WA-verzekering van de huurder geen dekking 

mocht worden gegeven. 

*De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan de 

verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder 

en/of bijrijder(s) gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve 

sancties draagt de huurder in de verhouding tot de verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het 

volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. 

Met de Bixietrailer naar het buitenland? Meld dit vooraf bij de verhuurder!  

WAARBORGSOM: 

Huurder zal aan verhuurder een waarborgsom contant betalen ten bedrage van € 100.- welke geheel en zonder 

inhouding van administratiekosten terugbetaald / teruggestort wordt aan de huurder bij tijdige inlevering van 

de onbeschadigde en schoongemaakte aanhanger plus inhoud. 

HUURBEDRAG: 

Dagen  à €  per dag € 

Subtotaal      

Waarborgsom:                                    € 100.- 

Totaal:                                                            

 

 IN TE VULLEN DOOR VERHUURDER: 

Betaald door huurder d.d.    € 

Waarborgsom betaald d.d.    € 

Huurder verklaart dat hij in het bezit is van een geldig rijbewijs. Tevens verklaart huurder slechts andere 

bestuurders toe te laten, indien hij toezicht houdt en indien bedoelde bestuurder eveneens in het bezit is van 

een geldig rijbewijs. Huurder verklaart akkoord te gaan met al hetgeen dat is bepaald in huurovereenkomst en 

een exemplaar van deze huurovereenkomst te hebben ontvangen. 

Plaats:    d.d. 

Handtekening huurder:  

 

 

Handtekening verhuurder: 



 

 

 

 

IN ONTVANGST NAME: 

Huurder verklaart dat hij het gehuurde in goede staat heeft ontvangen, voorzien van accessoires conform 

bijlage.  

De aanhanger is in ontvangst genomen op:    om   uur. 

Opmerkingen ten aanzien van eventueel reeds aanwezige schade of andere tekortkomingen:  
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INVULLEN BIJ TERUGKOMST GEHUURDE: 

Huurder verklaart: 

•  De waarborgsom geheel terug ontvangen 

ԇ De waarborgsom gedeeltelijk/niet* te hebben ontvangen omdat: 
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