
Type aanhanger Reserveringen

Type           L x B x H Technisch Wettelijk LET OP! DE RESERVERING VERLOOPT

totaal totaal 15 MINUTEN NA DE AFGESPROKEN TIJD.

laadverm. gewicht RESERVEER TIJDIG OM TELEURSTELLING

TE VOORKOMEN.

A (norm) 200x100x28    cm 750 kg 750 kg*

B (spec)   250x125x28    cm 900 kg 750 kg*

C (huif)    250x150x150  cm 900 kg 750 kg*

* Laadvermogen volgens de wettelijke normen

van het trekkende voertuig.

Tarieven Om te weten

3 uurs tarief dag max. 24 uurs tarief 36 uurs tarief

12 uurs tarief maximaal maximaal TEVENS VERKOOP NIEUWE AANHANGERS

A 19,00€         27,00€         35,00€         43,00€         VRAAG VRIJBLIJVEND VOOR EEN PRIJSOPGAVE

B 27,00€         36,00€         46,00€         58,00€         

C 32,00€         40,00€         49,00€         61,00€         

2 dgn. Max. 3 dgn. Max. 4 dgn. Max. 5 dgn. Max. Verzekering geldt alleen voor schade aan aan-

48 uur 72 uur 96 uur 120 uur hangwagen, diefstal is niet medeverzekerd.

A 47,00€         67,00€         85,00€         107,00€      Om diefstal te voorkomen tijdens de verhuur-

B 64,00€         82,00€         114,00€      145,00€      periode kunt bij ons een gratis neusslot lenen.

C 71,00€         96,00€         122,00€      155,00€      

6 dgn. Max. 7 dgn. Max. 8 dgn. Max. 14 dgn. Max. Verhuurnummerplaat is niet wettelijk erkend als

144 uur 168 uur 192 uur 336 uur. een officieel kentekenplaat. U kunt hiervoor

A 126,00€      149,00€      167,00€      222,00€      bekeurd worden.

B 169,00€      200,00€      224,00€      297,00€      

C 180,00€      214,00€      239,00€      319,00€      U bent verplicht uw lading ten alle tijden goed

vast te zetten. (d.m.v. afdeknet/spanband/etc.)

. Vanaf 36 uur is er 1x borg en 1x verzekering 

vooraf verschuldigd. Let op dat er op uw trekhaak een extra beugel

. Vanaf 120 uur is er 2x borg en 2x verzekering t.b.v. de breekkabel bevestigd is.

vooraf verschuldigd.

. vanaf 14 dagen is er 3x borg en 3x verzekering Houdt u zich tegen de voorgeschreven snelheid.

vooraf verschuldigd.

Het is niet mogelijk om de aanhangwagen elders

Vanaf het 12 uurs tarief kost een extra uur € 3,00 in te leveren waar u hem gehuurd heeft.

Borg  € 75,00

Verzekering  € 3,00 Er is hulp voor aanhangwagens in geheel

Huur nummerplaat  € 2,00 Nederland.

Prijzen inclusief BTW Voor hulp in het buitenland dient u zelf een

aanhangwagensupplement aan te vragen.

Voor laangere perioden kunt u contact met ons

of Laaiin te Hank. Telnr. 0162-404446

Controleer zelf:

Zonder geldig rijbewijs, rijbewijsnummer en * Dat uw tussenstekker van de verlichting door

kenteken van het trekkende voortuig is geen de beugel zit en in de stekkerdozen.

aanhangerverhuur mogelijk. * Dat het neuswiel goed opgedraaid is.

* Dat de dissel goed op de trekhaak zit.

Wijzigingen voorbehouden Januari 2020 * Let op! Dat de bandenspanning van de 

www.laaiin.nl aanhangwagen (3 bar) en van uw auto in orde is.

http://www.laaiin.nl/

