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Special Cars
SPECIALE WAGENS VOOR SPECIALE KLUSSEN
KLASSE
Voorbeeldauto’s

Type/omschrijving

BACB

Pick-up
VW Transporter

Vaste aluminium bakwagen
RIJBEWIJS B

BKCB

Pick-up
VW Transporter

Kipper aluminium bakwagen
RIJBEWIJS B

BLCB

Pick-up
MB Sprinter

Kipper aluminium bakwagen
RIJBEWIJS B

BPP

Pick-up
MB Sprinter

Vaste lange aluminium bakwagen
RIJBEWIJS B

BVCB

Vuil-veeg opbouw
VW Transporter
Kipper met opbouw
RIJBEWIJS B

BSCB

Schottenwagen
VW Transporter/MB Sprinter
Kipper met opbouw, incl. afdeknet
RIJBEWIJS B

BPCB

Schottenwagen Special
VW Transporter

Kipper met opbouw en afstortkleppen,
incl. afdeknet
RIJBEWIJS B

BHP

Pick-up
MB Sprinter

Kipper aluminium bakwagen,
hoge schotten, incl. afdeknet
RIJBEWIJS B

BHPL

SPECIFICATIES

HUURPRIJZEN

Pick-up
MB Sprinter

Aluminium bakwagen, hoge schotten,
laadklep, incl. afdeknet
RIJBEWIJS B

Huren is milieubewust.
www.oukebaas.nl

1
dag
100km

28 dagen
2800 km

prijs per dag

extra
km

64,-

49,-

0,18

verzekerings- binnenmaten
lxbxh in mtr.
code
A

- Gewicht 1795 kg.
- Maximaal gewicht aanhangwagen:
- ongeremd 705 kg.
- autonoom geremd 2200 kg.

74,-

57,-

0,18

59,-

0,18

A

57,-

0,18

A

66,-

0,18

B

62,-

0,18

A

64,-

0,18

A

71,-

0,18

A

77,-

0,18

- Gewicht 2600 kg.
- Maximaal gewicht aanhangwagen:
- ongeremd 705 kg.
- autonoom geremd 2200 kg.

555 kg.

3000 kg.

3,36x2,00

900 kg.

3500 kg.

2,16x1,93x1,10

1005 kg.

2800 kg.

2,16x1,93x0,99

1005 kg.

2800 kg.

2,16x1,93x0,99

740 kg.

2800 kg.

- Kippend vermogen 1500 kg.
- Aantal zitplaatsen: 6

B

- Gewicht 2570 kg.
- Maximaal gewicht aanhangwagen:
- ongeremd 705 kg.
- autonoom geremd 2200 kg.

105,-

2,70x2,03

- Kippend vermogen 1500 kg.
- Aantal zitplaatsen: 6

- Gewicht 2060 kg.
- Maximaal gewicht aanhangwagen:
- ongeremd 705 kg.
- autonoom geremd 2200 kg.

95,-

2800 kg.

- Kippend vermogen 2500 kg.
- Aantal zitplaatsen: 6

- Gewicht 1795 kg.
- Maximaal gewicht aanhangwagen:
- ongeremd 705 kg.
- autonoom geremd 2200 kg.

84,-

1005 kg.

- Aantal zitplaatsen: 3

- Gewicht 1795 kg.
- Maximaal gewicht aanhangwagen:
- ongeremd 705 kg.
- autonoom geremd 2200 kg.

80,-

2,16x1,93

- Kippend vermogen 2500 kg.
- Aantal zitplaatsen: 7

- Gewicht 2700 kg.
- Maximaal gewicht aanhangwagen:
- ongeremd 705 kg.
- autonoom geremd 2200 kg.

88,-

2800 kg.

- Kippend vermogen 1500 kg.
- Aantal zitplaatsen: 6

- Gewicht 2445 kg.
- Maximaal gewicht aanhangwagen:
- ongeremd 705 kg.
- autonoom geremd 2200 kg.

75,-

1005 kg.

gvw

- Aantal zitplaatsen: 6

- Gewicht 1795 kg.
- Maximaal gewicht aanhangwagen:
- ongeremd 705 kg.
- autonoom geremd 2200 kg.

76,-

2,16x1,93

laadvermogen

3,36x2,00x1,40

930 kg.

3500 kg.

- Kippend vermogen 2500 kg.
- Aantal zitplaatsen: 3

B

3,36x2,00x1,40

900 kg.

3500 kg.

- Hefvermogen laadklep 750 kg.
- Afmeting laadklep 1,25x2,09 m.
- Aantal zitplaatsen: 3

Alle prijzen zijn in Euro, exclusief btw.
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Special Cars
SPECIALE WAGENS VOOR SPECIALE KLUSSEN
KLASSE

SPECIFICATIES

HUURPRIJZEN
Type/omschrijving

Voorbeeldauto’s

Kraanopbouw
MB Sprinter

BPPK

1
dag
100km

28 dagen
2800 km

prijs per dag

extra
km

135,-

100,-

0,20

verzekerings- binnenmaten
lxbxh in mtr.
code
C

2,45x2,03x0,29

- Gewicht 3200 kg.
- Geen trekhaak.

Kraan, grijper en kipper

laadvermogen

gvw

300 kg.

3500 kg.

- Maximaal kraangewicht op 4,7 meter 480 kg.
- Aantal zitplaatsen: 3

RIJBEWIJS B

Kipper met kraan
Daf 55

195,-

RIJBEWIJS C

‘Aannemers’ uitvoering
VW Transporter
Verlengde wagen, 6 personen
RIJBEWIJS B

Personenbus
VW Transporter

PFD

Ruw terrein carrier 4X4
open model
JCB
Let op: schade als gevolg
van omvallen is niet verzekerd.

Ruw terrein carrier 4X4
gesloten, verwarmde cabine
JCB/John Deere/Kubota

CK

RIJBEWIJS B

Let op: schade als gevolg
van omvallen is niet verzekerd.

Golf car Pick-up
Accu aangedreven

GRP

Alle prijzen zijn exclusief btw.
Alle verhuurprijzen zijn incl. 100 km vrij per dag.
Minimale leeftijd is 20 jaar.
Minimaal 2 jaar in bezit van rijbewijs.
Voor de leeftijdsgroep 20 t/m 25 jaar
berekenen wij een leeftijdstoeslag.
Van Ostadestraat 360 - 370
1074 XA Amsterdam
Telefoon: 020 - 679 48 42
Fax:
020 - 676 68 36

Molenkade 42
1115 AC Duivendrecht
Telefoon: 020 - 569 27 27
Fax:
020 - 569 27 23

Condities: Algemene Huurvoorwaarden: Op alle huurovereenkomsten
zijn de Algemene Huurvoorwaarden van Bovag van toepassing. Voor deze
huurvoorwaarden zie: www.bovag.nl, www.oukebaas.nl of de achterzijde van
het verhuurcontract.
Huurperiode:
Een huurdag (24 uur) begint op elk willekeurig moment binnen de
openingstijden van Ouke Baas Autoverhuur.
Toeslagen en verzekering:
De WA-verzekering is alleen van kracht binnen Nederland, tenzij een
buitenlanddekking is afgesloten. Alle voertuigen van Ouke Baas Autoverhuur
zijn standaard WA-verzekerd. De voertuigen zijn verzekerd met een
WA-dekking tot € 2.000.000,- per gebeurtenis. Per schadegeval geldt een
eigen risico voor zowel WA- als cascoschades. In veel gevallen
is dit eigen risico te verlagen tegen betaling van een afkoopbedrag
per dag/week.

VERZEKERINGS- EN TOESLAGENTABEL

RIJBEWIJS B

Verzekeringscode
A
B
C
D
E
F

F

3,94x2,00x1,20

49,-

-

0,18

A

- Gewicht 1916 kg.
- Maximaal gewicht aanhangwagen:
- ongeremd 705 kg.
- autonoom geremd 2200 kg.

56,-

0,20

n.v.t.

35,-

n.v.t.

40,-

D

18,-

884 kg.

n.v.t.

2800 kg.

n.v.t.

2800 kg.

- Aantal zitplaatsen: 9

E

1,40x1,05

500 kg.

n.v.t.

- Aantal zitplaatsen: 2

n.v.t.

E

1,40x1,05

- Snelheid: 50 km/u.
- Gewicht: 850 kg.
- Kippend.

n.v.t.

11990 kg.

- Aantal zitplaatsen: 6

- Snelheid: 50 km/u.
- Gewicht: 850 kg.
- Kippend.

n.v.t.

3390 kg.

Maximaal kraangewicht op 3 meter 2700 kg.
Maximaal kraangewicht op 3,8 meter 2000 kg.
Maximaal kraangewicht op 9,2 meter 820 kg.
Maximaal kraangewicht op 11,3 meter 600 kg.

n.v.t.

- Gewicht 1876 kg.
- Maximaal gewicht aanhangwagen:
- ongeremd 705 kg.
- autonoom geremd 2200 kg.

RIJBEWIJS B

RIJBEWIJS B

65,-

70,-

Personenbus, 9 personen

CZ

0,24

- Gewicht 8600 kg.
- Geen trekhaak.
- Aantal zitplaatsen: 2

Verhoogde opbouw

BLC

154,-

500 kg.

n.v.t.

- Aantal zitplaatsen: 2

n.v.t.

E

1,14x0,92

- Actieradius: 50 km.
- Snelheid: 25km/u.

150 kg.

n.v.t.

- Aantal zitplaatsen: 2

Let op: schade als gevolg
van omvallen is niet verzekerd.

Eigen
risico

Kosten verlagen
Verlaagd Inzittendenverzekering Inzittendenverzekering
BuitenlandExtra bestuurder Ruit-/bandLeeftijdstoeslag
eigen risico p/dag* eigen risico
normaal per dag
uitgebreid per dag verzekering per dag*
per dag
verz. per dag 20 t/m 24 jr. per dag

1000,- (1190,-)
1250,- (1487,50)
1500,- (1785,-)
1000,- (1190,-)
1000,- (1190,-)
1500,- (1785,-)

8,40
8,40
15,97
8,40
8,40
15,97

300,- (357,-)
300,- (357,-)
500,- (595,-)
300,- (357,-)
300,- (357,-)
500,-(595,-)

5,4,4,6,niet mogelijk
4,-

6,20
5,20
5,20
7,20
niet mogelijk
5,20

10,10,10,10,10,10,-

1,26
1,26
4,20
1,26
1,26
8,40

5,5,5,5,niet mogelijk
7,-

1,26
1,26
4,20
1,26
8,40
20 t/m 25 jr: 8,40

* Op een huurperiode van 7 dagen of langer verlenen wij 50% korting op het tarief verlagen eigen risico en op de buitenlandverzekering.
Bovenhoofdse schade (schade boven de ramen) is altijd voor rekening van de huurder. De rood gedrukte bedragen zijn vrijgesteld van btw. De bedragen tussen haakjes zijn inclusief btw.

Aanvullende voorwaarden:
- De huurder/bestuurder dient minimaal 20 jaar oud te zijn en reeds 2 jaar in
het bezit van zijn/haar Nederlands rijbewijs en een EU paspoort/ID-kaart.
- Onze voertuigen mogen uitsluitend binnen Nederland worden gebruikt,
tenzij een buitenlanddekking is afgesloten.
- Schade aan de te transporteren goederen en persoonlijke eigendommen
zijn voor eigen rekening.
- Voor de leeftijdsgroep van 20 t/m 25 jaar berekenen wij een leeftijdstoeslag.
- Alle prijzen zijn exclusief brandstof. Alle auto’s worden met volle tank
geleverd.
De auto dient met volle tank retour te worden gebracht, anders geldt een
aftanktoeslag van € 19,75 (€ 23,50 incl. BTW).
- Voor koeriers-, taxi- en/of transportbedrijven wordt het eigen risico danwel
het verlaagde eigen risico verhoogd naar 400%.
- Wanneer u op onze officiële sleutelkluizen aanwijzingen aantreft

Reserveren:
U kunt uw huurauto bij Ouke Baas Autoverhuur op de volgende
manieren reserveren:
Service:
· aan de balie bij een van onze vestigingen
Alle voertuigen van Ouke Baas Autoverhuur verkeren in topconditie. Mocht u
· telefonisch/per fax bij een van onze vestigingen
onverhoopt toch met pech komen te staan, dan zijn wij tijdens openingstijden · via internet (www.oukebaas.nl)
bereikbaar. Onze medewerkers helpen u dan zo spoedig mogelijk weer op weg. Buitenland
Beschikkingen:
Indien u naar het buitenland wilt reizen, bent u verplicht een
Beschikkingen (bekeuringen), inclusief behandelingskosten, komen voor
buitenlandverzekering af te sluiten. Reizen in het buitenland met onze
rekening van de huurder/bestuurder.
verhuurauto’s is alleen toegestaan in België, Denemarken, Duitsland, Finland,
Aanvullende verzekeringen:
Frankrijk, Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco,
Bij Ouke Baas Autoverhuur kunt u terecht voor aanvullende verzekeringen: de Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, San Marino, Spanje, Verenigd Koninkrijk,
Ongevallen Inzittendenverzekering en de Ruit- en Bandverzekering. De
Zweden en Zwitserland.
uitkeringen zullen worden gedaan conform de voorwaarden, die op ieder
Legitimatie en borg:
filiaal en in elk voertuig ter inzage liggen.
Dubbele legitimatie is verplicht, waaronder een geldig Nederlands rijbewijs en
anders dan de sleutel in de kluis te deponeren, gelieve deze te negeren
en een melding te maken bij het fliaal.

een EU paspoort/ID-kaart. Tevens dient u een adreslegitimatie in de vorm van
een bank- of giroafschrift, afschrift van telefoonabonnement vaste telefonie of
afschrift van een telefoonabonnement GSM te kunnen overhandigen. Deze
afschriften mogen niet ouder zijn dan 30 dagen. Van deze documenten worden
fotokopieën gemaakt. Ouke Baas Autoverhuur behoudt zich het recht voor om
in voorkomende gevallen een auto niet te verhuren zonder opgaaf van reden.
De waarborg bestaat uit het eigen risico bedrag vermeerderd met de te
verwachten huurprijs plus de eventuele kosten van de toeslagen en
verzekeringen.
Al onze tarieven zijn in Euro, exclusief btw, exclusief brandstof.
www.oukebaas.nl © Copyright Ouke Baas 2010. Kennelijke fouten
en prijswijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto’s zijn voorbeeldauto’s.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder
schriftelijke toestemming.
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