Informatie MotoCab Motortrailer te huur: 2 zware of 3 lichte motoren
Geremd
Rijbewijs
Laadvermogen
Maximaal laadgewicht
Maximum aantal motoren
Bruto gewicht
Breedte
Spanbanden
Aansluiting (polig)
Verloopstekker 13 / 7 polig
Oprijplaat
Reservewiel
Disselslot

B of BE
980 kg
1300 kg
2 zware > 300 KG of 3 smalle (breedte < 50 cm)
320 kg
201 cm
Optioneel
7- polig
ja
1
Ja
Ja

Borg aanhanger
Borg spanbanden
Borg disselslot
Huur aanhanger weekprijs
Huur spanbanden per stuk
Huur disselslot

€ 150,€ 12,50 / stuk
€ 50,€ 125,€ 2,50
€ 50,-

Verhuurvoorwaarden:
- geldig Nederlands legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
- recent bewijs van laatste adres (bankafschrift, belastingpapieren of CJIB), niet ouder
dan 2 maanden
- ondertekening huurovereenkomst (o.a. aansprakelijkheid voor schade)
- betalen borgsom en huursom bij ophalen, contant.
- geen restitutie van betaalde huurperiode.
- op vertoon van ANWB-ledenpas voor een buitenlandse reis. In dit geval is Europa
Service (vroegere IRK) ANWB met een aanhangwagensupplement verplicht. Kosten
voor een aanhangwagensupplement bedragen € 12,— af te sluiten via ANWB
(kantoren of www.anwb.nl) .
- in schone staat opleveren, eventueel na wasbeurt.
- ophalen en inleveren in overleg. Indien men niet komt opdagen zonder berichtgeving
wordt uw account geblokkeerd voor verdere reserveringen.

Overige bijzonderheden MotoCab Motortrailer:
- alle prijzen zijn inclusief BTW
- de motortrailer is uitsluitend te gebruiken voor motor- of scooter transport
- Spanbanden met ratel kunnen optioneel worden gehuurd voor € 2,50 per huurperiode
per spanband. U mag eigen spanbanden gebruiken. Aanbevolen wordt om 4 tot 5
spanbanden te gebruiken per motor.
- Instructie voor het vastzetten van de motoren op de MotoCab Motortrailer
- Controleer uw stekkerbak bij de trekhaak, verroeste of gecorrodeerde stekkerpolen
geven geen aansluiting op de verlichting van de motoraanhanger !
- motoraanhanger is niet verzekerd, verzekering voor aanhanger valt onder uw eigen
auto WA-verzekering.
- de trailer is erg stabiel (er kunnen twee BMW's R1150RT naast elkaar op)
- Geschikt voor het transport van twee of drie grote motoren
- Grote wielen/banden
- Nieuwe trailer; bouwjaar juli 2009
- Degelijk losbreekvoorziening
- Oploop- en handrem
- Tweezijdig onafhankelijke rubbergeveerde 1300 kg torsie-as (rijdt zeer comfortabel)
- Veel bindmogelijkheden
- Extra stevig uitgevoerde oprij goot
- Mistlicht + derde remlicht
- Normale 7-polige stekkerverbinding (ompoolstekker is aanwezig)
- B rijbewijs toegestaan mits het totaalgewicht incl. trailer onder de 750 kg blijft

