
ASSB BV ● Schuttersstraat 27A 6191RZ Beek Lb. ● tel: 046-4600210 ● KvK: 60702214 ● BTW: NL854023100B01 ● ING: 

NL59INGB0006506397 

Op alle diensten en producten van ASSB BV zijn haar algemene voorwaarden van toepassing. Bij het aangaan van een contract met ASSB BV gaat u automatisch akkoord 

met deze algemene voorwaarden. Deze worden u altijd aangeboden maar kunnen ook worden gedownload via de website of worden u op verzoek per post of per mail 

toegestuurd. 

 

Alle genoemde tarieven zijn per dag, exclusief BTW & geldig vanaf 01 januari 2018.  

Alle trailers: 

Per dag    €55,- 
1 week    €44,- 
4 weken    €27,- 
3 mnd (13wkn)   €22,- 
1/2 jaar (26 weken)   €19.50 
1 jaar    €13,50 

Semi-dieplader: 

Per dag    €110,- 
1 week    €85,- 
4 weken    €50,- 
3 mnd (13wkn)   €39,- 
1/2 jaar (26 weken)   €30,- 
1 jaar    €20,- 

De korting wordt berekend over één, aaneengesloten huurperiode.  

Spanbanden p.st. €0,50 
Set hoekbeschermers €3,50 
Kettingratel p.st. €2,50 
Steekwagen €5,- 
Pompwagen €10,- 
Oprijdplaten €10,- 
Breedteborden €10,- 
Meeneemheftruck €45,- (per dag) 

Borg: Als u huurt, dan betaald u minimaal €500,- en maximaal €1500,-. De borgsom dient, voordat u een trailer 
komt afhalen, per bankoverschrijving of contant te worden voldaan. De uiteindelijke huursom wordt hiermee 
verrekend. 

Huurt u langer dan 5 dagen dan wordt de borg €500,- + het aantal huurdagen inclusief de BTW.  

Rekenvoorbeeld: 5 dagen x €55,- = €275,- + 21% BTW  = €332,75. Reken hier het startbedrag van €500,- bij op 
en dan komt de hoogte van de borg op €832,75 = €830,-. (We ronden altijd af op tientallen). De borgsom is in 
elk geval nooit hoger dan €1500,-.  

Huurt u langer dan een maand, dan betaald u €1500,- borg en telkens 1 maand huur vooruit. 

Bij terugkomst wordt de oplegger gecontroleerd en krijgt u het resterende deel van de borg terug gestort op uw 
bankrekening of bij contant, via de kas. In elk geval retourneren wij altijd binnen 5 werkdagen uw borg. 

 

 

 


