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Datum: Nummer: 

Verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder een aanhangwagen conform de huurvoorwaarden van Tohaco.

Merk en type:

Datum: Handtekening Huurder:                                  Handtekening Verhuurder:

1/2

Een reservering is geldig na ondertekening door beide partijen én na ontvangst van betaling van de huursom. 

De waarborgsom dient uiterlijk voor of bij het ophalen van de gehuurde trailer per bank of contant te worden voldaan. 

Wij hebben geen betaalautomaat.

Huurovereenkomst

Tohaco MO116/2515TV Kenteken: Chassisnummer:    

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

Email-adres

Rijbewijsnummer

Ondergetekenden:

H.J.M. Hurkmans namens Tohaco BV, Willige Laagt 8 5757 PZ  LIESSEL hierna te noemen verhuurder, en

Hierna te noemen huurder komen het volgende overeen:

De waarborgsom bedraagt: 

Eigen risico per schadegebeurtenis :

datum: 

datum: 

tijd:

tijd:

Duur in dagen/weken: dagen/weken

UW TOTAALPRIJS:       

zegge: vierhonderdvijftig euro                      

zegge: duizend euro

€

450,00€                                                                    

1.000,00€                                                                 

De MO116/2515TV  motortrailer is bij verhuur voorzien van de volgende zaken:

Originele  kentekencard. BEWAAR DEZE GOED!  Bij verlies bent u de volledige borg van € 450,00 verschuldigd.

2 motorsteunen met wielwip

Reservewiel met houder gemonteerd

CTEK Acculader voorbereid voor Tohaco

De huurovereenkomst gaat in op : 

En eindigt op:

De huurprijs bedraagt per dag/weekend/week : 

2 Sets spanbanden voor het vastzetten van 2 motoren

Double lock koppelingsslot met 2 sleutels

Standaard verloop 7 naar 13

Losse kunststofkoffer voor in het trekkend voertuig voorzien van de volgende zaken:

Wielheffer met wielmoersleutel 

Gebruikersinformatie compleet

Verkorte gebruikersinformatie geplastificeerd  op A-4

Eigen risico bij diefstal of vermissing : 1.500,00€                                                                 zegge: duizend vijfhonderd euro

Noodventielen, valbeveiliging en externe laadstekker voor het laden van de accu zijn standaard op elke Tohaco voorzien.

mailto:info@tohaco.nl
http://www.tohaco.nl/


Paraaf Huurder.
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Art 3: de huurder is een borg van € 450,00  verschuldigd.  Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed. De Waarborgsom dient voor of bij 

aanvang van de huurperiode per bank of contant te zijn voldaan.

Art 2 A: Een reservering is geldig na ondertekening door beide partijen én na ontvangst van betaling van de huursom. 

Art 18: Indien de huurder het noodzakelijk acht de door beide partijen gesloten overeenkomst te annuleren, dient de huurder dit schriftelijk te 

melden. Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de verhuurperiode ontvangt de huurder 50% restitutie van de huursom. Bij annulering 

vanaf de 8e week tot aanvang van de verhuurperiode ontvangt de huurder geen restitutie op de huursom.

Art 17:  Zonder berichtgeving vervalt uw reservering 1 uur na de afgesproken afhaaltijd.  

Art 16: De dagelijkse huurperiode loopt van 8.30 uur tot de dag volgend 8.30 uur of van 17.00 uur tot de dag volgend 17.00 uur. De trailer 

dient teruggebracht te worden op de verhuurlocatie tenzij  andere terugbrengtijd en/of terugbrengplaats zijn afgesproken.

Art 14: De huurder is zoals een goed huisvader betaamt tijdens de huurperiode verantwoordelijk voor het oplossen van gebreken die ontstaan 

aan de gehuurde aanhangwagen. De huurder mag alleen reparaties verrichten of laten verrichten aan de aanhangwagen, wanneer hiervoor 

door Tohaco BV uitdrukkelijk toestemming is verleend.

Art 11: De verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, diefstal, of vermissing van de lading tijdens de huurperiode op welke 

wijze dan ook, ook als dit komt door gebreken aan de aanhangwagen.

Art 4: Alle schaden, anders dan door een eigen gebrek aan de aanhangwagen, ook door verlies, vermissing en diefstal van de gehuurde 

aanhangwagen zijn tot het eigen risico altijd voor rekening van de huurder denk hierbij ook aan schades veroorzaakt door storm en overmacht 

en schade door ondeskundig gebruik. Het maximale eigen risico per schadegebeurtenis betreft € 1000,00

Art 5: De gehuurde aanhangwagen dient tijdens de gehele verhuurperiode, tijdens en buiten gebruik, afgesloten te zijn/worden met het 

meegegeven Double Lock slot.

Art 4 A: In afwijking van art. 4, bij  diefstal of vermissing is een hoger eigen risico van € 1.500,00 van toepassing.

Art 22: Indien de gehuurde aanhangwagen na gebruik niet gereinigd terug gebracht wordt, wat Tohaco BV beoordeeld, wordt hiervoor €50,00 

in rekening gebracht.

Art 8: Het laadvermogen mag niet overschreden worden, eventuele schades aan de trailer als gevolg van te zwaar beladen, of bekeuringen 

door overschrijding van het maximaal  laadvermogen zijn voor rekening van de huurder.

Art 19: De verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst of nader overleg te ontbinden.

Art 7: De huurder is zelf verantwoordelijk voor een correct en wettig gebruik van de aanhangwagen in binnen- en buitenland. 

Art 20: indien de aanhangwagen met toebehoren niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde termijn bij de 

verhuurder is teruggebracht, ontstaat voor de verhuurder het recht tot onmiddellijke terugname van de aanhangwagen, waarbij de huur 

automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen. 

Art 15: De gehuurde aanhangwagen mag tijdens de huurperiode niet aan derden uitgeleend en/of doorverhuurd worden.

Art 10: De verhuurder is nimmer aansprakelijk  voor datgene wat met de gehuurde aanhangwagen tijdens de gehele huurperiode vervoerd 

wordt.

Art 9: Verkeersovertredingen die gemaakt worden met de gehuurde aanhangwagen tijdens de gehele huurperiode zijn voor rekening van de 

huurder.

Art 12: De verhuurder is tijdens de verhuurperiode nimmer aansprakelijk voor schade, letselschade, bedrijfsschade of andere vervolgschade 

die ontstaat door of ten gevolge van de gehuurde aanhangwagen aan huurder of aan derden.

Art 13: In geval van schade, diefstal of vermissing  dient de huurder dit zo spoedig mogelijk te melden aan Tohaco BV. 

Art 21: De huurder dient er zelf voor te zorgen dat de aanhangwagen weer terug komt bij de verhuurder als er schade en of gebreken aan de 

gehuurde aanhangwagen ontstaan tijdens de huurperiode, al of niet door schuld van de huurder zelf. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn 

volledig voor rekening van de huurder.

Art.21 A : Bij het rijden naar het buitenland is een geldig Internationaal Verzekeringsbewijs (groene kaart) verplicht, tevens bent u 

verplicht een verzekering te hebben die bij pech het repatriëren van de aanhangwagen verzorgt. Beiden te tonen voor vertrek naar het 

buitenland.

Art 1: Voor gebruik is een geldig rijbewijs vereist. Kopie van het rijbewijs en legitimatiebewijs blijft achter bij de verhuurder. Let op:  of uw 

rijbewijs voldoet voor gebruik van de gehuurde aanhangwagen.

Art 2: Het huurtarief en eventueel borg dient voor aanvang van de huurperiode contant of per bank voldaan te worden.

Art 6: De huurder verzekerd het risico tegen Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) op het trekkend voertuig inclusief de gekoppelde 

aanhangwagen, zowel voor binnen- en buitenland. De huurder is tijdens de huurperiode zowel in het verkeer als buiten het verkeer 

aansprakelijk voor schaden met de aanhangwagen veroorzaakt aan derden. 

VERHUUR VOORWAARDEN     (indien doorgehaald dan n.v.t.)


