
Huidige kilometerstand:
Geef aan waar het 
brandstofpijltje zich bevindt.

Let op! 
Gebruik ________ brandstof

Huurder van het 
voertuig

Rijbewijs

Geboortedatum

Adres

Telefoonnummer

Verhuurder van het 
voertuig

Paspoort / ID-bewijs

Geboortedatum

Adres

Telefoonnummer

Voertuig

Kenteken

De opties van het voertuig komen overeen met de beschrijving van 
het voertuig zoals die op XX-XX-XXXX op Driventa gevonden kan 
worden.

Maak rondom foto‘s van de buitenkant van het voertuig.

Geef op het plaatje alle bestaande schade aan het voertuig aan.
Nee Het exterieur van de auto is schoon Ja

Ja 
Ja 
Ja

Nee Het interieur en de kofferbak zijn schoon
Nee Een banden mobiliteitsset is aanwezig
Nee De verhuurder heeft het betaalmiddel en rijbewijs van de 
huurder gecontroleerd

Opmerkingen over defecten in / aan het interieur, 
exterieur, accessoires en / of overigen:

De verhuurder en de huurder verklaren deze huurovereenkomst te zijn aangegaan voor de tijdelijke verhuur van het ondergenoemde voertuig aan de 
huurder:

Volgens de volgende bepalingen en voorwaarden:

Huurperiode van _______________________ tot _______________________, _______ kilometer inbegrepen *

Extra opties:

HUURPRIJS TOTAAL
* Extra kosten voor meer gereden kilometers bedragen €  _______ per kilometer.

Andere huurvoorwaarden, met inbegrip van de regels voor het retourneren van het voertuig en het afhandelen van geschillen, aansprakelijkheid, schikkingen, 
boetes en onderhandelingen, staan beschreven in de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden maken een integraal onderdeel uit van deze 
huurovereenkomst, en zijn als pdf-bestand op te vragen op de website van Driventa. De verhuurder verklaart en garandeert dat het voertuig voldoet aan de 
criteria die gespecificeerd zijn in de voorwaarden. De staat van de carrosserie, de algehele staat van het voertuig, en het brandstofpeil op het moment van 
overdracht, staan hieronder vermeld: 

____/____/________     ____:____

Beide partijen verklaren dat de noodzakelijke documentatie van het voertuig en één set sleutels door de verhuurder zijn overgedragen aan de huurder. 

Datum en tijd:                      Handtekening verhuurder: Handtekening huurder:

Retourneren van het voertuig

____/____/________     ____:____

Het formulier voor voertuigretournering zal niet worden ingevuld. Het voertuig is geretourneerd in overeenstemming met 

de voorwaarden van deze huurovereenkomst.

Vul een apart formulier voor voertuigretournering in als er problemen zijn met / geschillen zijn over de kilometerstand, brandstofpeil of staat van het 

voertuig.

Datum en tijd:                     Handtekening verhuurder:                   Handtekening huurder:

Huurovereenkomst

____/____/________     ____:____




