
 

Van Slooten Autoverhuur      Tarieven 
Telefoon 088 -1616161     |    e-mail info@van-slooten.nl    |   internet www.van-slooten.nl 

Borg  De borgsom bedraagt voor alle categorieën voor daghuur €. 150,-- en voor weekendhuur €. 300,-- .  
  Bij huurtermijnen langer dan vijf dagen dient een borgsom te worden gestort die gelijk is aan de geschatte huurkosten.  
 
Huurkosten De huurkosten dienen aan het eind van de huurperiode te worden voldaan. 

Voorwaarden Op alle verhuren zijn tevens de Bovag Verhuur en Standaardbepalingen van toepassing zoals deze zijn vermeld op de achterzijde van het huurcontract. 

 Huurkosten voor dagdeel 
08:00 uur tot 12:00 uur 
13:00 uur tot 17:00 uur 

Huurkosten voor  
1 dag of voor 2 dagen 

 

Weekend 
Vrijdag 17.00 uur tot 
maandag 13.00 uur 

Week 
8 dagen 

meerprijs 

Type voertuig 
 

per dagdeel 
50 km inclusief 

huurkosten per dag 
200 km vrij per dag 

Huurkosten per weekend 
600 km vrij 

Huurkosten per week 
1000 km vrij 

Per kilometer 

      
Mini Klasse Auto  €. 57,50 €. 170,00 €. 325,00 €. 0,25 
Midden Klasse Auto  €. 62,50 €. 185,00 €. 335,00 €. 0,25 
Ford Transit – 9 persoons - €. 62,50 €. 105,00 €. 265,00 €. 580,00 €. 0,25 
Mercedes Vit0 bestelbus €. 67,50 €. 90,00 €. 262,50 €. 495,00 €. 0,25 
      
 
 

     

Ford Transit, 
wintersporttarief 

 Tarief in de maand  
januari  |  februari  |  maart 

€. 925,00 voor 8 dagen Aantal kilometers vrij: 2500 €. 0,25 

      
Ford Transit,   
zomertarief 

 Tarief in de maand  
juni   |   juli   |   augustus 

€. 925,00 voor 8 dagen Aantal kilometers vrij: 2500 €. 0,25 

   €. 1.500,00 voor 15 dagen Aantal kilometers vrij: 3500 €. 0,25 
   €. 2.000,00 voor 22 dagen Aantal kilometers vrij: 4500 €. 0,25 
      
Overig  Per dag Per weekend Per week  
Aanhangwagen  €. 25,50 €. 76,50 €. 188,00 n.v.t. 
Ski-box  €.   7,50 €. 25,00 €.   70,00 n.v.t. 

 

Genoemde prijzen zijn inclusief btw, exclusief brandstof, inclusief verzekering (behalve IRK). Periode niet genoemd? Neem dan vrijblijvend  contact met ons op. 


