Tarieven Wevi Bedrijfswagen Verhuur en Shortlease
(deze tarieven zijn geldig vanaf 1 mei 2021 tot en met 31 december 2021)

Huur
Merk en type voertuig (of vergelijkbaar)
klasse

Inrichting Laadruimte

Inhoud,
(in m3)

Binnenmaat*1
Laad
(LxBxH)
vermogen*1

Brandstof

4-6 dagen
(prijs per dag)

7-29 dagen
(prijs per dag)

30+ dagen,
(maandtarief)

90+ dagen,
(maandtarief)

180+ dagen,
(maandtarief)

Extra per km

VA

Renault Kangoo

wandbetimmering

+/- 2,5 m³ 1,77x1,17x1,24

600 kg

Diesel

€ 42,00

€ 39,00

€ 595,00

€ 579,00

€ 495,00

€ 0,09

VB

Ford Transit Custom L1H1

2-zijdige inbouwkast

+/- 5 m3 2,44x1,55x1,33

650 kg

Diesel

€ 48,00

€ 45,00

€ 938,00

€ 899,00

€ 803,00

€ 0,11

VC

Renault Trafic L2H1

2-zijdige inbouwkast

+/- 6,5 m3 2,93x1,66x1,38

975 kg

Diesel

€ 52,00

€ 49,00

€ 983,00

€ 923,00

€ 835,00

€ 0,12

VD

Ford Transit L2H2

2-zijdige inbouwkast

+/- 10 m3 3,27x1,78x2,00

1400 kg

Diesel

€ 65,00

€ 62,00

€ 1.150,00

€ 1.133,00

€ 1.044,00

€ 0,13

VCC

Dubbel Cabine Bestelwagens (5pers.)

wandbetimmering

+/- 2,5 m3 1,50x1,39x1,32

965 kg

Diesel

€ 55,00

€ 52,00

€ 956,00

€ 925,00

€ 867,00

€ 0,13

vb. Mercedes Vito, Opel Vivaro
*1 : weergegeven binnenmaat en laadvermogen op basis van voorbeeldauto. Deze kunnen verschillen per merk en/of bestelauto.

Additionele services
Prijs per huurdag
Navigatiesysteem
€3
Al onze voertuigen zijn uitgerust met All Weather-banden
Trekhaak
Inclusief.
Extra bestuurder
Inclusief.
24/7 Pechhulp in binnen- en buitenland
Inclusief.
Veiligheidskit
Inclusief.
Rijklaarmaakkosten
Inclusief.
Schadeverzekering inzittenden
Inclusief.

Maximum per overeenkomst
€ 90

Bedrijfswageninrichting
Bij het inleveren van het voertuig dienen de inbouwkasten in goede staat te zijn.
Kapotte onderdelen worden vervangen en in rekening gebracht. Lichte gebruikskrassen worden niet belast.

Logistieke Services
Aflever Service
Ophaal Service
Spoedaanvraag (op zelfde dag)
Aftankservice
Brandstofpas (vanaf 7 dagen mogelijk)

€ 27,50
€ 27,50
€ 55,00
€ 12,50
€ 1,00

Reinigen (In het geval van buitensporige vervuiling wordt onderstaande in rekening gebracht)
Reinigen interieur cabine
€ 60,00
Reinigen interieur laadruimte
€ 150,00

Verzekeringen en voorwaarden
*
Deze tarieven zijn geldig van 1 mei 2021 t/m 31 december 2021
*
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 175 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 c.q. te overhandigen
*
Indien de huurder geen schaderapport ondertekent, blijft de huurder verantwoordelijk voor de schade en wordt het blijvend Eigen Risico in rekening gebracht
*
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
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(excl.brandstofkn.)
per maand

