
 
 

 
Autoservice Wopro leen- en verzekeringsvoorwaarden 
 

Algemene voorwaarden 
- Autoservice Wopro behoudt zich te allen tijde het recht, zonder opgaaf van reden, een voertuig niet uit te lenen. 
- Autoservice Wopro behoudt zich te allen tijde het recht om prijzen en condities te wijzigen. 

Legitimatie 
Bij het ophalen van de leenauto dient de bestuurder zich te legitimeren met een in Nederland geldig rijbewijs (langer dan 
1 jaar in bezit). 
 
Verzekering 

- De leenauto’s zijn WA-Casco (Allrisk) verzekerd. 
- Een groene kaart is bij de autopapieren aanwezig. 
- Het is niet toegestaan om het voertuig buiten de EU-landen te rijden. 

 
Calamiteiten 

- In elk geval van schade het (in de auto aanwezige) schadeformulier invullen en aan Autoservice Wopro doen toe 
komen. 

- Bij het ontbreken van een schadeformulier zijn alle kosten voor de bestuurder. 
- Bij schade waarbij sprake is van drank of drugsgebruik geldt een aansprakelijkheid voor het totale schadebedrag. 
- Bij schadegevallen hanteren wij een eigen risico van € 400,00 per gebeurtenis. 
- Het eigen risico is volledig af te kopen voor € 9,50 per dag. 
- Bij bestuurders onder de 21 jaar hanteren wij een verhoogd eigen risico van € 750,00 per gebeurtenis. Deze is 

gedeeltelijk af te kopen voor € 9,50 per dag tot € 400,- per gebeurtenis. Er blijft € 400,- voor eigen rekening. 
- Bij diefstal, inbraak of schade waarbij de tegenpartij niet bekend is, wordt de bestuurder verzocht direct aangifte 

te doen bij de politie en het politierapport met het schadeformulier per omgaande aan Autoservice Wopro te 
doen toe komen. 

 
Pech onderweg 
In geval van pech onderweg kunt u telefonisch contact opnemen met Autoservice Wopro: 053-5722002. 
 
Tarieven 

- Wij hanteren een dagtarief van € 19,50 per dag, inclusief BTW en 100 kilometers vrij rijden. Voor een halve dag 
berekenen we de helft; € 9,75 inclusief BTW en 50 kilometers vrij rijden. 

- Voor elke extra gereden kilometer hanteren wij € 0,25 inclusief BTW. 
- Bij een APK + onderhoud aan uw auto berekenen wij alleen de extra gereden kilometers, € 0,25 incl. BTW. 

 
Overig 

- Het is niet toegestaan in het voertuig te roken. Indien dit wel wordt geconstateerd, berekenen wij 
schoonmaakkosten van minimaal € 100,- door. 

- Het is niet toegestaan (huis)dieren in het voertuig mee te nemen. Indien dit wel wordt geconstateerd, berekenen 
wij schoonmaakkosten van minimaal € 100,- door. 

- Beschikkingen/bekeuringen inclusief alle bijkomende kosten worden doorberekend aan de bestuurder.  
 
Betaling 
Bij het inleveren van de leenauto wordt de eindafrekening gemaakt, deze te betalen bedragen kunnen contant of per pin 
worden voldaan. 
 


