Huurtijden bij Linker Verhuur
•

Een huurdag is van 08.00uur tot de volgende dag 08.00uur.
(Op zaterdag is dit vanaf 09.00uur)

Let op: Bij beschikbaarheid kunt u het voertuig kosteloos een dag eerder ophalen. Dit kan
tussen 15:00uur en 17:30uur. U kunt op deze dag telefonisch contact opnemen om hierover
te overleggen. Indien het voertuig nog niet beschikbaar is kunt u ook alvast een
reservesleutel komen ophalen. U kunt het voertuig dan ’s avonds of de volgende dag voor
openingstijd ophalen. In overleg bepalen we het tijdstip van ophalen van het voertuig.
Zondags zijn we gesloten. U kunt bij beschikbaarheid het voertuig op zaterdag ophalen.
Indien het voertuig dan nog verhuurd is kunt u eerst de reservesleutel ophalen. Ook dan
overleggen we het tijdstip van ophalen voertuig. Indien u van bovengenoemde opties
gebruik wilt maken kunt u dat in de reservering aangeven.
•

Terug brengen buiten openingstijden kan altijd. De auto/bus kan op de parkeerplaats
(Poortweg 12) worden neergezet en de sleutel kan in de sleutelbuis. Dit dient uiterlijk
voor 08.00uur de volgende dag gedaan te zijn. (zaterdags 09.00uur)

•

Heeft u speciale wensen, bijzondere ophaal- of terugbreng tijden? Bel dan gerust. Wij
proberen hier dan samen met u een afspraak voor te maken.

Voorbeeld:
U wilt een bus huren op een zaterdag. Dit is natuurlijk 1 huurdag. U wilt de bus graag vrijdag
om 17:00uur ophalen. U heeft dan 3 opties:
•

•

•

Vrijdags contact met ons opnemen (vanaf 13:00uur) om te informeren of de bus deze
dag al beschikbaar is. Wanneer dit het geval is kunt u de bus tussen 15:00uur en
17:30uur kosteloos ophalen. Op deze manier huurt en betaald u de bus voor 1 dag.
Indien de bus wel verhuurd is kunt u de reservesleutel ophalen. We overleggen dan
wanneer de bus weer terug is en vanaf welk tijdstip u de bus kunt ophalen. Dit kan ’s
avonds zijn maar ook zaterdag voor openingstijd (09:00uur)
Indien u de garantie wilt van vrijdag ophalen, is het verstandig om de bus voor 2 dagen te
reserveren en betalen. Is de bus op vrijdag verhuurd heeft de huurder tot zaterdag
08:00uur de tijd om het retour te brengen. Vaak brengen huurders de bussen ’s avonds
terug dus de kans om het eerder op te halen dan 09:00uur is groot.

Als u reserveert en aangeeft dat u het voertuig bij beschikbaarheid een dag ervoor wilt ophalen,
proberen wij het voertuig zo te plannen dat het ook lukt. Wij geven hier geen garantie op. Wij staan
altijd open voor afspraken en overleg. Bel gerust om uw wensen door te spreken. Wij zullen altijd ons
best doen om zo dicht mogelijk bij uw wensen in de buurt te komen.

