REGLEMENT DORPSAUTO APPELTERN
Wat voor auto’s biedt Dorpsplatform Appeltern aan?
a. De eerste dorpsauto is Toyota Auris met kenteken XF-254-Z. De kleur is wit. Het is een hybride
auto die niet veel afwijkt van ‘gewoon’ autorijden. Het gaat om een leaseauto van Van Oijen
Autoverhuur. De auto mag licht bestickerd worden.
b. Het centrale bureau voor de exploitatie is bij Bureau Albatros te Culemborg. Het emailadres is
appeltern@mijndorpsauto.nl. De website is www.mijndorpsauto.nl.
De auto wordt beheerd door een beheerder. Hij geeft uitleg over de auto en houdt in de gaten of de
auto netjes blijft.
c. De huidige standplaats kunt u opvragen bij het Dorpsplatform Appeltern. De auto dient na gebruik
daar weer teruggezet te worden.
d. Namens Dorpsplatform Appeltern is de beheerder de heer Wim van Leeuwen, Maasdijk 5, 6629 KB
Appeltern. Contact informatie: 06-81284381 of via wim.van.leeuwen@outlook.com
Andere bijzonderheden van de auto:

1
2.
3.
4

Vraag
Handleiding
NAVIGATIE
ZUINIG RIJDEN ( ECO)
DASBOARD

Antwoord
In de auto is een handleiding voor het rijden in de Toyota Auris
De auto beschikt over een navigatiesysteem.
U kunt op meerdere manieren energiezuinig rijden.
Het dashboard bevat veel functies. Zie ook de handleiding

Wat kost het?
Lid worden
Lid worden van is helemaal gratis, je betaalt alleen als je een auto gebruikt. De prijs van een auto
is een combinatie van een huur- en kilometerprijs. Een uitleg van de tarieven vind je hieronder.
Tarieven per uur, per dag en per kilometer.
Onderdeel

Prijs

Maximaal

Tijd

€ 3,75 per uur

€ 37,50 per etmaal.

Afstand 100 km vrij

€ 0,20 per km.

Pet etmaal

Eigen risico

€ 300,--

WA/ Allrisk

Annuleringskosten

Tot 100 % dagtarief

Indien minder dan 4 uur

Tot 30% dagtarief

Tussen 24 uur en 4 uur

Betalen
U betaalt op rekening aan rekeningnummer NL56RABO03125 48567 op naam van Bureau Albatros,
met referentie mijndorpsauto 2019
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Wat moet ik doen bij schade?
De Dorpsauto is een leaseauto van Toyota Van Oijen. De leasenemer is Bureau Albatros.
Verzekeringsnemer: Bureau Albatros, Rosalie Lovelingpad 2 4103 VD Culemborg

Bij schades met een tegenpartij: altijd ter plekke de voorkant van het Europees Schadeformulier
invullen en door de tegenpartij laten tekenen, daarna kan de achterkant thuis ingevuld worden.
Belangrijk is om de aansprakelijkheidsvraag in te vullen en de reden waarom (zie laatste vraag op de
achterkant). Het schadeformulier vervolgens mailen naar albatrosculemborg@hetnet.nl
Bij schade belt u de schadeservice. In dien de auto niet meer verder kan rijden, bel dan de
supportdienst van Toyota. Als de schade al aanwezig is voor je instapt, meld de schade dan voordat
je de auto gaat gebruiken om te voorkomen dat we jou de schade toerekenen. Indien mogelijk, graag
een foto sturen naar albatrosculemborg@hetnet.nl.
Meld nieuwe schade binnen 24 uur na afloop van je reservering bij albatrosculemborg@hetnet.nl.
We kunnen dan beoordelen of de schade onder de ritverzekering valt.

Hoe ben ik verzekerd als ik huur?
De auto die je via www.supersaas.nl huurt, is automatisch goed verzekerd tegen schade,
vernieling en diefstal. Ook sluiten we een inzittendenverzekering af voor alle inzittenden, dus
naast de passagiers ook voor de bestuurder van de auto.

Hoe zit het met mijn eigen risico?
Wij hanteren bij schade een eigen risico van 300 euro. Dus als je tijdens jouw reservering schade
rijdt die niet op de tegenpartij verhaalbaar is, betaal je 300 euro eigen risico.

Kan ik mijn eigen risico verlagen?
Nee, nog niet.

Kan ik met de auto ook naar het buitenland?
Ja

Is er een groene kaart?
Ja
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