Gebruiksinstructies Budgetkar

Aanhanger gebruiken?
er kan een hoop fout gaan…

Verkeerd beladen
(geen kogeldruk)

Overbeladen

Bekeuring voor…..
….te veel om hier
op te noemen

Diefstal….bij Ikea
bouwmarkt, parkeerplaats
of zelfs voor uw huis

voorkom deze ellende…
lees de volgende instructies goed

Gebruiksinstructies Budgetkar
1)

Controleer of de aanhangwagen op de
trekhaak zit.
Denk om een kogeldruk van 50 kg!!

2)

Neuswiel omhoog!!

3)

Plaats de stekker in de stekkerdoos.

4)

Kabel IN de veiligheidshaak!
De kabel om de trekhaak is niet voldoende!

5)

Controleer de verlichting.

6)

Plaats bij een ongeremde aanhangwagen een
witte nummerplaat.

7)

Neem een kentekenbewijs mee bij een
geremde aanhangwagen.
Maximum lading gewicht
Ongeremde aanhanger : ca. 500 kg

8)

dus niet voor vervoer van zand, aarde, grind
e.d…(dit weegt ca.1500 kg per kuub)

Geremde aanhanger : zie kent.bewijs

9)

Denk bij geremde aanhangwagens om de
handrem!!

10)

Denk aan de maximumsnelheid!!

11)

Laat de kar
onbeheerd.
Zonder slot is de aanhanger niet
verzekerd voor diefstal!!

NOOIT

Vraag eventueel om een slot.

12)

Bij het gebruik van een open aanhangwagen
is een aanhangernet (of kleed) verplicht,
om de lading af te dekken
OOK als u grind of zand vervoert.

13)

14)
15)

16)

Huifaanhangwagens niet gebruiken bij
storm of stormachtig weer!!
Huurder moet in het bezit van een geldig
rijbewijs.
Bij een geremde aanhanger heeft u een BE
rijbewijs nodig.
Wij hebben geen informatie over hoeveel
gewicht uw auto mag trekken.
Op de site van de RDW kunt u uw
autogegegens bekijken.

Niet voor gebruik in het buitenland!

Aan de kassa van het budgetkar verhuurpunt kunt u deze instructies
meekrijgen.

Verklaring;
De huurder verklaart in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
Hij zal de gehuurde aanhanger slechts voortbewegen met een voertuig dat
deugdelijk en conform de wettelijke voorschriften is verzekerd. (W.A.)
De huurder zal de gehuurde aanhanger gebruiken in overeenstemming met de
wettelijke bepalingen.
De huurder is op de hoogte van de gebruiksinstructies en de gehuurde aanhanger
volgens deze instructies te gebruiken. (deze kunt u op het verhuurpunt meekrijgen)
Schades en bekeuringen ontstaan door het niet opvolgen van de instructies zijn voor
rekening van de huurder.
Huurder is op de hoogte van de tekst onder “verklaring”, en is op de hoogte van de
instructiepunten.

akkoord

