
Aanbod voor Verhuur & Shortlease. 



Verzekering
Een Mercedes-Benz Rent auto is standaard allrisk verzekerd. 
Uw inzittenden zijn hierbij ook zonder meerprijs meeverzekerd. 
Er geldt een eigen risico per niet-verhaalbaar schadegeval, van 
€ 500,- per gebeurtenis. U kunt het eigen risico verlagen naar  
€ 250,- voor maar € 5,- per dag (tot een maximum van € 100,- 
per maand). Indien u korter dan één jaar in het bezit bent van 
uw rijbewijs of jonger bent dan 21 jaar, dan kunt u uw eigen risico  
verlagen naar € 300,- per gebeurtenis.

Buitenland
Wanneer u met uw gehuurde Mercedes-Benz Rent auto over de 
Nederlandse grens gaat, moet u dit vooraf bij ons melden. U ontvangt  
dan het originele kentekenbewijs en de noodzakelijke groene kaart. 
Uw Mercedes-Benz Rent auto is enkel en alleen verzekerd voor de  
op de groene kaart staande landen.

Borg
Vooraf dient een borg van € 250,- plus de verwachte huursom te  
worden voldaan (met creditcard of PIN). 

BOVAG verhuurvoorwaarden
De algemene BOVAG verhuurvoorwaarden zijn van toepassing. 

Prijzen zijn geldig vanaf februari 2018.

Tarieven Verhuur 2018.
Model Motor Transmissie

Soort 
kenteken

Dagprijs 150 km vrij 
(Adviesprijs excl. btw) 

Extra km's 
(Adviesprijs  
excl. btw)

Dagprijs 150 km vrij 
(Adviesprijs incl. btw)

Extra km's 
(Adviesprijs  
incl. btw)

Citan diesel handgeschakeld Grijs € 49,59 € 0,17 € 60,00 € 0,21 

Vito diesel handgeschakeld Grijs € 78,51 € 0,21 € 95,00 € 0,25 

Sprinter diesel automaat Grijs € 86,78 € 0,26 € 105,00 € 0,31 

Sprinter met laadklep diesel automaat Grijs € 111,57 € 0,28 € 135,00 € 0,34 

Tarieven Shortlease 2018.
Model Motor Transmissie

Soort 
kenteken

Shortlease per maand  
o.b.v. 3.000 km vrij 
(Adviesprijs excl. btw)

Extra km's 
(Adviesprijs 
excl. btw)

Shortlease per maand  
o.b.v. 3.000 km vrij 
(Adviesprijs excl. btw)

Extra km's 
(Adviesprijs 
incl. btw)

Citan diesel handgeschakeld grijs € 795,00 € 0,17 € 961,95 € 0,21 

Vito diesel handgeschakeld grijs € 1.125,00 € 0,21 € 1.361,25 € 0,25 

Sprinter diesel automaat grijs € 1.345,00  € 0,26 € 1.627,45 € 0,31 

Sprinter met laadklep diesel automaat grijs € 1.575,00 € 0,28 € 1.905,75 € 0,34 


