
Op alle onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van De Rechtbank te  
ROTTERDAM, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden. 

 
 
     
 
 
 
 

Art. 1 Een geldig legitimatie- en rijbewijs zijn vereist.  
Art. 2 Tijdens de huurperiode dient een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) bij ons achter te blijven als borg. 
Art. 3 Het huurtarief dient bij aanvang van de huurperiode contant voldaan te worden. 
Art. 4  De huurder is verantwoordelijk voor het verzekeren van de aanhangwagen gedurende de gehele duur van deze 

 huurovereenkomst,verzekering buitenland is volledig voor eigen risico. 
Art. 5  De aanhangwagen mag tijdens de huurperiode niet aan derden worden uitgeleend en of doorverhuurd. 
Art. 6  De aanhangwagen dient tijdens de gehele huurperiode afgesloten te worden met het meegeleverde slot. 
Art. 7  Bij diefstal zal de dagwaarde van de gehuurde aanhangwagen/trailer op de huurder verhaald worden.  
Art. 8 De verhuurder is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de aanhangwagen (wat met de aanhangwagen word vervoerd). 
Art. 9 Kosten als gevolg van schade door onjuist gebruik (bijvoorbeeld over beladen) en/of verkeersovertreding tijdens  

de huurperiode zijn te allen tijde voor rekening van huurder. 
Art. 10 Indien de aanhangwagen na gebruik niet gereinigd is, wordt hiervoor € 50 in rekening gebracht. 

Art. 11 De verhuurder is niet aansprakelijk, indien niet aan één van de boven genoemde voorwaarden is voldaan. 
In geval van schade of diefstal, dient dit direct gemeld te worden met telefoonnummer 0493 - 317938. 

 

Type 
aanhangwagen Type Afmetingen 

Totaal- 
gewicht 

+ / - 
Laad- 
verm. 

Tarief 
per dag 
in euro 

Tarief 
weekend 
in euro 

Tarief 
week 

in euro 

Eigen 
risico 

bij schade 

* Open bakwagen W 1 200*132 750kg 500kg 20 30 70 400 

* Motortrailer WM Voor 2 motoren 750kg 623kg 25 45 75 500 

*1 Bagagewagen 
 Respo 750kg 

WT 3 265*125*97 750kg 507kg 25 45 75 800 

*1  Bagagewagen 
 DaXara 158 

WT 4 150*105*70 750kg 640kg 25 45 75 800 

*2 Gesloten tandem- 
 as bakwagen 

W 4 306*155*185 2000kg 1384kg 50 75 150 900 

*2 Tandemas plateau
 wagen 

W 5 351*185 2700 2000 60 90 210 1000 

*2 Autotransporter 
 vlak 

W 6 401*202 2700kg 2000kg 60 90 210 1000 

*2 Paardentrailer 
 1,5 paards 

W 10 298*133*223 1300kg 720kg 40 65 140 1000 

*2 Paardentrailer 
 2 paards 

W 11 308*163*223 2000kg 1250kg 50 75 175 1250 

*2 Enkelas kipper W 12 268*150*30 1500kg 1125kg 60 90 180 2000 

*2 Boottrailer 2514 720*230 2700kg 2200kg 60 90 180 2000 

*2 Machinetransporter WAK-M 400*156 3500kg 2755kg 60 90 180 2000 

*2 Hoogwerker  
 transporter 

WPH-S 593*206 3500kg 2883kg 60 90 180 2000 

 

Staat er voor u geen geschikte aanhangwagen bij, dan kunt u altijd contact 
met ons opnemen, wellicht kunnen we u dan toch van dienst zijn 

 

* Ongeremde aanhangwagens (een eigen witte kentekenplaat is verplicht) 
*1 Vraag naar de vakantietarieven 
*2 Geremde aanhangwagens voorzien van een eigen kenteken 
 

Alle genoemde huurbedragen zijn in euro en inclusief btw. 
De bedragen als genoemd bij Eigen risico bij schade zijn in euro exclusief btw. 

Verhuurder 
Weijer Aanhangwagenfabriek B.V. 
Leembaan 10, 5753 SL Deurne Nederland 
Tel :+31 (0)493 317938   Fax +31(0) 493 320553 
Website: www.weijer.nl   E-mail: info@weijer.nl 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Deurne, mei 2019 

http://www.weijer.nl/

