
Huur klasse Brandstof
4-6 dagen 

(prijs per dag)

7-29 dagen 

(prijs per dag)

30+ dagen, 

(maandtarief)

180+ dagen, 

(maandtarief)
Extra per km

BB Benzine € 50,00 € 35,00 € 540,00 € 515,00 € 0,09

BB+ Benzine € 55,00 € 40,00 € 680,00 € 655,00 € 0,10

CB Benzine € 55,00 € 40,00 € 735,00 € 710,00 € 0,11

DB Benzine € 70,00 € 55,00 € 885,00 € 860,00 € 0,14

EB Benzine € 90,00 € 80,00 € 1.105,00 € 1.080,00 € 0,16

BE EV € 65,00 € 50,00 € 650,00 € 630,00 € 0,09

BE+ EV € 70,00 € 60,00 € 745,00 € 725,00 € 0,11

CE EV € 70,00 € 60,00 € 850,00 € 820,00 € 0,12

DE EV € 90,00 € 80,00 € 1.020,00 € 990,00 € 0,15

EE EV € 110,00 € 90,00 € 1.060,00 € 1.020,00 € 0,16

FE EV € 130,00 € 110,00 € 1.120,00 € 1.070,00 € 0,17

Additionele services Prijs per huurdag Opmerking Logistieke Services

Navigatiesysteem € 3 € 90,-  maximum per overeenkomst Aflever Service € 37,50

Automaat  (Bij EV geldt geen toeslag) € 1 toeslag per dag / o.b.v. 30 dagen/mnd Ophaal Service € 37,50

Station uitvoering € 1 toeslag per dag / o.b.v. 30 dagen/mnd Extra opties:

Trekhaak € 2 toeslag per dag / o.b.v. 30 dagen/mnd aflevering per dagdeel € 12,50

Voertuigvolgsysteem € 0,40 aflevering per tijdsindicatie 2 uur € 32,50

Extra bestuurder Inclusief. Toeslag spoed (na 15.00 uur  voor de volgende werkdag) € 27,50

24/7 Pechhulp in binnen- en buitenland Inclusief. Toeslag spoed (uitvoeren op dezelfde werkdag) € 50,00

Veiligheidskit Inclusief. Aftankservice (excl.brst.) € 12,50

Rijklaarmaakkosten Inclusief. Brandstofpas (vanaf 7 dagen mogelijk) € 2,- p/mnd

E-laad pas € 4,50 p/mnd

Peugeot e-2008

Peugeot e-208

MG 5

Merk en type voertuig  (of vergelijkbaar)

Peugeot 208,  Citroën C3, 

Skoda Octavia Combi

Volvo XC40 (PHEV), Volvo V60

Volvo XC60 (PHEV)

Volvo XC40, Volvo C40, Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.5

Audi Q4 e-tron

Peugeot 2008

SHORTLEASETARIEVEN
PERSONENAUTO'S

01-01-2023 - 30-6-2023



Voorbehoud bij bovenstaande tarieven

Verzekeringen en voorwaarden

* Deze tarieven zijn geldig van 1 januari  2023 tot 30 juni 2023

* Op alle verhuringen zijn de Algemene Zakelijke Huurvoorwaarden van kracht. De huurder ontvangt deze bij aanvang huur.

* De tarieven zijn exclusief BTW 

* De tarieven zijn exclusief brandstof

* Het voertuig dient met een volle tank ingeleverd en/of afgemeld te worden

* Het aantal vrije kilometers per huurdag is 100 km. Meerkilometers worden in rekening gebracht volgens tarievenoverzicht

* Een maandtarief is gebaseerd op 30 dagen, een dagtarief op 24 uur

* In geval van schade of diefstal is per gebeurtenis een standaard Eigen Risico van toepassing van € 150,00 (zie voor uitsluitingen de zakelijke huurvoorwaarden)

* De huurder blijft te allen tijde aansprakelijk voor schade die ontstaat tijdens de huurperiode. Indien er schade wordt geconstateerd dient de huurder binnen twee werkdagen een ingevuld schaderapport aan Wevi toe te sturen

* Indien de huurder geen schaderapport ondertekent, blijft de huurder verantwoordelijk voor de schade.

* In geval de huurder geen medewerking verleent aan het achterhalen van de schadetoedracht houden wij de huurder aansprakelijk voor de totale schadelast

* Het voertuig kan worden afgemeld tijdens kantooruren. De huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor schade en/of diefstal, parkeerkosten, boetes, enz. tot het moment dat het voertuig is overhandigd aan onze medewerker 

* Administratievergoeding voor het doorbelasten van een bekeuring is € 8,50 per transactie

* Het is niet toegestaan te roken in de voertuigen. De kosten van schade of vervuiling, ontstaan door roken, worden volledig doorbelast aan de huurder

* Bij een huurperiode van meer dan 30 dagen worden de huurtermijnen maandelijks vooraf gefactureerd

* Tarieven, voorwaarden en vlootsamenstelling zijn onder voorbehoud van wijzigingen (o.a. door overheidsmaatregelen) en/of drukfouten

* Deze tarieven en voorwaarden zijn onder voorbehoud van een gemiddeld schadepatroon. Wanneer in de praktijk blijkt dat het schadebeeld substantieel afwijkt zullen de condities worden besproken en waar nodig aangepast

Eén van de gevolgen van de COVID-Pandemie is een wereldwijd leveringsprobleem van onder andere auto's. Dit houdt in dat autofabrikanten en -

leveranciers lastig tot geen garanties kunnen afgeven omtrent prijzen, leveringsaantallen en leveringsdata. Wevi is hierdoor helaas genoodzaakt om huur- 

en leveringsconditities aan te passen in 2022. Indien voorgenoemde situatie leidt tot een meer dan vooraf voorziene impact op de door ons afgegeven 

condities, kunnen we deze tarieven eventueel naderhand nog verhogen.

Door een wereldwijd tekort aan chips is het mogelijk dat enkele categorieën op deze prijslijst gedurende het jaar 2022 (tijdelijk) niet meer leverbaar zijn.



Huur klasse Merk en type voertuig  (of vergelijkbaar) Inrichting Laadruimte
Inhoud,  

(in m3)
Binnenmaat*1 (LxBxH)

Laad 

vermogen*1
Brandstof

4-6 dagen 

(prijs per dag)

7-29 dagen 

(prijs per dag)

30+ dagen, 

(maandtarief)

180+ dagen, 

(maandtarief)
Extra per km

VA
Renault Kangoo, Peugeot Partner

VW Caddy 
Basisbetimmering +/- 2,5 m³ 1,77x1,17x1,24 600 kg Diesel € 46,00 € 43,00 € 659,00 € 642,00 € 0,09

VC Ford Transit Custom L2H1 2-zijdige inbouwkast +/- 6,5 m3 2,93x1,66x1,38 975 kg Diesel € 57,00 € 53,00 € 1.014,00 € 971,00 € 0,12

VD Ford Transit L2H2 2-zijdige inbouwkast +/- 10 m3 3,27x1,78x2,00 1400 kg Diesel € 98,00 € 81,00 € 1.242,00 € 1.188,00 € 0,13

VCC Dubbel Cabine Bestelwagens (5pers.) Basisbetimmering +/- 2,5 m3 1,50x1,39x1,32 965 kg Diesel € 64,00 € 57,00 € 1.033,00 € 999,00 € 0,13

VC-ZE Citroën ë-Jumpy Basisbetimmering ntb ntb ntb EV € 98,00 € 1.241,00 € 1.105,00 € 0,17

VD-ZE Mercedes E-Sprinter Basisbetimmering ntb ntb ntb EV € 162,00 € 2.048,00 € 1.696,00 € 0,19

Additionele services Prijs per huurdag Maximum per overeenkomst Logistieke Services

Navigatiesysteem € 3 € 90 Aflever Service € 37,50

Voertuigvolgsysteem € 0,40 Ophaal Service € 37,50

Al onze voertuigen zijn uitgerust met All Weather-banden Extra opties:

Trekhaak Inclusief. aflevering per dagdeel € 12,50

24/7 Pechhulp in binnen- en buitenland Inclusief. aflevering per tijdsindicatie 2 uur € 32,50

Veiligheidskit Inclusief. Toeslag spoed (na 15.00 uur  voor de volgende werkdag) € 27,50

Rijklaarmaakkosten Inclusief. Toeslag spoed (uitvoeren op dezelfde werkdag) € 50,00

Schadeverzekering inzittenden Inclusief. Aftankservice (excl.brst.) € 12,50
Brandstofpas (vanaf 7 dagen mogelijk) € 2,- p/mnd

E-laad pas € 4,50 p/mnd

Bedrijfswageninrichting Reinigen (

Bij het inleveren van het voertuig dienen de inbouwkasten in goede staat te zijn. Indien een voertuig niet schoon is ingeleverd gelden onderstaande tarieven:

Kapotte onderdelen worden vervangen en in rekening gebracht. Lichte gebruikskrassen worden niet belast. Reinigen interieur cabine € 60,00

Basisbetimmering omvat een vloerplaat en wandbekleding Reinigen interieur laadruimte € 150,00

In het geval van buitensporige vervuiling worden reinigingskosten op nacalculatie in 

rekening gebracht

SHORTLEASETARIEVEN
BEDRIJFSWAGENS

01-01-2023 - 30-6-2023



Voorbehoud bij bovenstaande tarieven

Verzekeringen en voorwaarden

* Deze tarieven zijn geldig van 1 Januari  2023 t/m 30 juni 2023

* Op alle verhuringen zijn de Algemene Zakelijke Huurvoorwaarden van kracht. De huurder ontvangt deze bij aanvang huur en zijn tevens te vinden op de website bedrijfswagens.wevi.nl

* De tarieven zijn exclusief BTW 

* De tarieven zijn exclusief brandstof

* Het voertuig dient met een volle tank ingeleverd en/of afgemeld te worden

* Het aantal vrije kilometers per huurdag is 100 km. Meerkilometers worden in rekening gebracht volgens tarievenoverzicht

* Een maandtarief is gebaseerd op 30 dagen, een dagtarief op 24 uur

* In geval van schade of diefstal is per gebeurtenis een standaard Eigen Risico van toepassing van € 350,00 (zie voor uitsluitingen de zakelijke huurvoorwaarden)

* Het Eigen Risico in geval van bovenhoofdse schade bedraagt maximaal € 5.000,-. Dit is niet te verlagen

* De huurder blijft te allen tijde aansprakelijk voor schade die ontstaat tijdens de huurperiode. Indien er schade wordt geconstateerd dient de huurder binnen twee werkdagen een ingevuld schaderapport aan Wevi toe te sturen

* Indien de huurder geen schaderapport ondertekent, blijft de huurder verantwoordelijk voor de schade.

* In geval de huurder geen medewerking verleent aan het achterhalen van de schadetoedracht houden wij de huurder aansprakelijk voor de totale schadelast

* Het voertuig kan alleen worden ingeleverd/afgemeld bij onze vestiging tijdens kantooruren

* Het voertuig kan worden afgemeld tijdens kantooruren. De huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor schade en/of diefstal, parkeerkosten, boetes, enz. tot het moment dat het voertuig is overhandigd aan onze medewerker 

* Administratievergoeding voor het doorbelasten van een bekeuring is € 8,50 per transactie

* Het is niet toegestaan te roken in de voertuigen. De kosten van schade of vervuiling, ontstaan door roken, worden volledig doorbelast aan de huurder

* Bij een huurperiode van meer dan 30 dagen worden de huurtermijnen maandelijks vooraf gefactureerd

* Tarieven, voorwaarden en vlootsamenstelling zijn onder voorbehoud van wijzigingen (o.a. door overheidsmaatregelen) en/of drukfouten

* Deze tarieven en voorwaarden zijn onder voorbehoud van een gemiddeld schadepatroon. Wanneer in de praktijk blijkt dat het schadebeeld substantieel afwijkt zullen de condities worden besproken en waar nodig aangepast

Eén van de gevolgen van de COVID-Pandemie is een wereldwijd leveringsprobleem van onder andere auto's. Dit houdt in dat autofabrikanten en -leveranciers lastig tot geen garanties kunnen afgeven omtrent prijzen, leveringsaantallen en 

leveringsdata. Wevi is hierdoor helaas genoodzaakt om huur- en leveringsconditities aan te passen in 2022. Indien voorgenoemde situatie leidt tot een meer dan vooraf voorziene impact op de door ons afgegeven condities, kunnen we deze tarieven 


