STW. OP GIERLE 228
2300 TURNHOUT
TEL. 014/41.58.53 - 41.87.77
FAX. 014/42.72.19
EMAIL AUTOVERHUUR@VAGNV.BE
URL WWW.VAGNV.BE

open alle dagen
van 7u30 tot 18u30
zaterdag tot 17u
zondag gesloten
TYPE

1/2 DAG

1-2 DAGEN

3-14 DAGEN

15-30 DAGEN

PER KM

MERK + TYPE

Mercedes Citan diesel met wielkasten

C11

l=1,90 h=1,20 b=1,45 2,7m3 met zijdeur en achterdeur
Laadv. 500kg Breedte tussen wielkasten=1m20

Renault Kangoo diesel met wielkasten

C11

C12

C21

C31

49,00 €

44,10 €

********

65,00 €

( -10%)

58,50 €

60,00 €

85,00 €

( -10%)

76,50 €

70,00 €

95,00 €

( -10%)

85,50 €

eventueel EV = 10 euro/dag

C32

l=4,00 h=2,00 b=2,00 16 m3
Laadv. 850 kg Laadbrug 500 kg

MAN (RIJBEWIJS C ) met zijdeur en laadbrug

********

( -10%)

eventueel EV = 10 euro/dag

l=4,20 h=2,00 b=2,00 16,8 m3
Laadv.1000 kg

PEUGEOT BOXER met alukast en laadbrug

Btw incl.

34,30 €

eventueel EV = 10 euro/dag

l=2,95 h=1,90 b=1,70 10,5 m3 met zijdeur en achterdeur
Laadv. 1300 kg Breedte tussen wielkasten=1m40

PEUGEOT BOXER diesel met alukast

Btw incl.

44,10 €

eventueel EV = 10 euro/dag

l=2,30 h=1,35 b=1,60 5m3 met zijdeur en achterdeur
Laadv. 750 kg Breedte tussen wielkasten=1m25

PEUGEOT BOXER diesel met wielkasten

Btw incl.

49,00 €

eventueel EV = 10 euro/dag

l=1,90 h=1,20 b=1,19 2,7m3 met zijdeur en achterdeur
Laadv. 500 kg Breedte tussen wielkasten=1m20

Mercedes Vito diesel met wielkasten

Btw incl.

********

85,00 €

105,00 €

( -10%)

94,50 €

eventueel EV = 10 euro/dag

C61

l=6,90 h=2,40 b=2,30 38 m3
Laadverm. 5 ton Laadbrug 1000 kg

********

165,00 €

( -10%)

148,50 €

eventueel EV = 10 euro/dag

( -10%)

( -30%)

34,30 €
( -30%)

45,50 €
( -30%)

59,50 €
( -30%)

66,50 €
( -30%)

73,50 €
( -30%)

115,50 €
( -30%)

Btw incl.

0,10 €
zie tabel gratis kms

0,10 €
zie tabel gratis kms

0,15 €
zie tabel gratis kms

0,20 €
zie tabel gratis kms

0,25 €
zie tabel gratis kms

0,25 €
zie tabel gratis kms

0,35 €
zie tabel gratis kms

E.V. = Extra verzekering voor afkoop vrijstelling .
Opgelet !!!! Dit is geen verplichting,wel aan te raden.
!!! OP HALVE DAG 50 KM GRATIS !!!
!!! PER DAG 150 KM GRATIS !!!

Alle prijzen zijn BTW in.
Indien afhalen tussen 17.00u en 18.00u voor huren volgende dag, meerprijs van 10€
Verhuisdekens 0,25 €/deken
Brandstof ten laste van de huurder.
De waarborg bedraagt minstens 250 €/dag, 1000 €/ week
deze kan vermeerderd worden naargelang het aantal KM en de huurtijd.
De waarborg voor de VRACHTWAGEN bedraagt minstens 500 € per dag.
Inclusief verzekering met vrijstelling (bij schade huurwagen en/of tegenpartij max. 750 € te betalen) afkoopbaar tot 250 €, zie tarief boven.

Vrijstelling omnium verzekering van M.A.N. bedraagt 1250 Euro (Afkoop vrijstelling(tot max. van 250 euro) = 10 euro per dag of tabel hierboven).
Halve dagtarief is van 8.00u-12.30u of van 13.00u-24.00u
Dagtarief is van 8.00u tot 24.00u (afhalen 's avonds onder voorbehoud, alleen als de wagen vrij is).
De huurder moet een lokaaladres(ongeveer 25 km rond afhaalpunt) hebben en in het bezit zijn van een Belgisch paspoort.
Indien een gereserveerd merk niet beschikbaar is, heeft VAG de vrijheid een wagen van dezelfde of hogere prijsklasse te verhuren.
Rijbewijs 1 jaar geldig en bestuurder(ster) minstens 23 jaar oud.
1/03/2020

Voor meer details bezoek onze site

Vrijblijvend danken we U , VAG

