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    Oude Wed 6      7201 JG   Zutphen      tel  0575-512330      jankoopman.com    
      
   
   
     Occasionverhuur

      De personenauto's in de klasse Occasionverhuur zijn nette gebruikte auto's. 
Uiteraard zijn deze auto's uitstekend onderhouden en volkomen betrouwbaar. Maar
omdat de modellen en uitvoering hiervan niet meer helemaal up-to-date zijn worden 
deze auto's voor uiterst aantrekkelijke tarieven verhuurd.
Er zijn diverse merken en modellen voor verhuur beschikbaar. 

Tarieven
2023

 excl.
 21 % BTW

per 
dag

(08 u–24 u)

100 km vrij 

kort
weekend 
(za – zo)

 200 km vrij

  lang
  weekend 

( vr 16 u
–ma 09 u )

 300 km vrij

  per
   week

    (7 dagen)

1000 km vrij  

    per 
  maand

   (28 dagen)

4000 km vrij  
Vanaf 2 mnd.: 
15% korting

  + per km
  extra

 (excl benzine
 kosten)

  compact

€ 24,- € 43,- € 48,- € 150,- € 520,- € 0,12
 5 pers

€ 30,- € 54,- € 60,- € 189,- € 640,- € 0,15
 5 pers

stationcar € 30,- € 54,- € 60,- € 189,- € 640,- € 0,15
  
    Alle tarieven   zijn   excl.  21 % BTW  en  brandstof
    Eigen risico casco: € 450,-  W A schade: € 250,-                                                                      
    Afkoop van het (casco)  eigen risico:
    € 7,50  per dag,   € 12,-  per weekend,   € 35,- per week,  € 84,- per maand

                                                                 Vrije kilometers sparen* 

Bij elke huurperiode zit een aantal vrije kilometers* inbegrepen, pas daarna wordt kilometertoeslag 
bijgeteld. Als u niet alle vrije kilometers* binnen een huurperiode "benut" hebt, worden deze een volgende 
keer wanneer u huurt bij de vrije kilometers bijgeteld. Zo blijft u altijd voordelig rijden !! 
Een voorbeeld:     
U huurt een auto voor een dag met 100 kilometer vrij; u rijdt er maar 70, dus er blijven 30 km over. Een 
volgend keer krijgt u nu de overgehouden kilometers van de vorige keer hierbij, zodat u dan over 130 vrije
kilometers beschikt. Het saldo blijft 90 dagen geldig en u kunt de kilometers onbeperkt opsparen.
Als enige beperking geldt dat alleen de niet verreden vrije kilometers van de direct voorafgaande periode, 
onder hetzelfde klantnummer gehuurd, bijgeteld kunnen worden en wanneer tussen deze periodes niet 
meer dan 90 dagen liggen. 

* Het begrip 'vrije kilometers' heeft betrekking op de kilometertoeslag  (€ 0,12 € 0,15  of € 0,16  per km) 
boven de vrije kilometers.    Benzinekosten zijn voor rekening van de huurder. 

    december 2022   -  Wijzigingen voorbehouden. 
   Kijk op:   jankoopman.com   of   koopmanzutphen.nl  voor meer informatie. 


