Randmeer Klasse Organisatie

Trailerverhuur
Huurovereenkomst kanteltailer kenteken WG – FZ – 06
Merk DINO, type Randmeer – model S1002 AKL - Serienummer XL9S1002AZH327068
Eigendom van RKO (Randmeer Klasse Organisatie)
De huurprijs voor RKO-leden bedraagt:
- voor één dag
- voor iedere dag extra
- voor een week
Langere huurperioden (indien mogelijk)
U ontvangt de trailer schoon; bij vuil inleveren
worden kosten van schoonmaak berekend

Bedrag
Voldaan
€ 35,00
€ 15,00
€ 60,00
In overleg
€ 25,00

De verzekering van de trailer is gedekt door de RKO en heeft een niet afkoopbaar eigen risico van
€ 125 per gebeurtenis, dat bij schade aan huurder in rekening zal worden gebracht
Bij schade dient het meegegeven schadeformulier volledig ingevuld te worden en naar de
penningmeester van de RKO gestuurd te worden (p/a Vermeerstraat 30, 1761 WR Anna Paulowna).
Aanvang huur (datum / tijdstip)
Einde huur (datum / tijdstip)
Naam en adres gegevens huurder

dd.
dd.

tijd:
tijd:

RKO-lidnummer / zeilnummer / naam boot
Trekkende auto - kenteken
Trekkende auto - ledige massa
Geschatte afstand (km) – zonder boot
Geschatte afstand (km) – met boot

Trailer is inclusief neuswiel , reservewiel en afneembare handslinger
Los bijgeleverd kunnen worden:
- kopie kentekenbewijs
ja / nee
- disselslot met sleutel
ja / nee
- wielklem met sleutel
ja / nee
- 2 stuks sjorbanden (ieder twee losse delen)
ja / nee
Mocht tijdens het rijden met de trailer onverhoopt een verkeersovertreding zijn begaan met een boete als
gevolg, dan verklaart huurder hierdoor deze op eerste aanvraag aan de RKO te zullen voldoen.

LET OP:

Wettelijke maximum snelheid 90 km/uur
De assen van de trailer mogen niet onder water
Uw Randmeer is niet verzekerd tegen schade tijdens traileren

Ondertekend te:

Datum

Handtekening huurder:

Namens de RKO
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Randmeer Klasse Organisatie

Trailerverhuur
Merk/type:
Kenteken
Leeg gewicht
Maximum massa

DINO S1002 AKL

WG-FZ-06
320 kilo
1100 kilo

Het is belangrijk dat degene die rijdt met de combinatie beschikt over het juiste rijbewijs; het
gewicht van de trailer plus de boot, komt uit boven de 750 kilo.
Bij twijfel kunt u vragen hieromtrent stellen aan het CBR, de ANWB of de politie.
De RKO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het rijden met een onjuist rijbewijs !
De trailer wordt verhuurd met een aantal toebehoren:
- afneembaar neuswiel
- disselslot
- wielklem
- set van twee spanbanden (ieder bestaand uit ratel en spanband)
Bij het in ontvangst nemen alsmede bij het terugleveren van de trailer, zullen de beheerder en
de gebruiker samen de conditie van de trailer plus toebehoren vaststellen. Eventuele schade
en/of onvolkomenheden worden vastgelegd en worden hierdoor wederzijds aanvaard.
Mocht bij terugleveren blijken dat schade is ontstaan aan trailer of toebehoren, dan zal de
huurder deze schade voldoen:
- Toebehoren op basis van de vervangingswaarde.
- Trailer op basis van kosten van reparatie door een erkend bedrijf
De trailer heeft een klassieke 7-polige aansluiting; voor eventuele adapters naar 13-polige
systemen dient de huurder zelf zorg te dragen.

RKO_20140314_Trailerverhuur.docx

Pagina 2 van 2

