Wilt u een motor huren? M.S.B. Motoren biedt u de mogelijkheid de nieuwste motoren te huren.
Dit is alleen mogelijk vanuit onze thuisbasis in Wijk en Aalburg.
Voor seizoen 2021 het volgende programma voor u samengesteld, met 2 Kawasaki's

Categorie
A
B

1 Dag
€ 85
€ 89

Weekend 3 dagen
€ 220
€ 232

Lang Weekend
€ 280,50
€ 296,50

Week
€ 485,00
€ 499,00

150

450

600

1000

Vrije kilometers

Extra kilometers € 0,20/km
Eigen risico € 1000,-

Categorie A

Kawasaki Z650
Categorie B

Kawasaki Versys 650
Huurtijden

(maart t/m oktober)

1 Dag
Weekend 3 dagen
Lang Weekend
Week

Ma/di/wo/do/vr
zaterdag
zondag
3 dagen
4 dagen
7 dagen

9.30 uur op de dag zelf - 9.00 uur volgende dag
vrijdag 19.00 uur - zaterdag 15.30 uur
geen dag huur mogelijk
vrijdag 9.30 uur - maandag 9.00 uur
vrijdag 9.30 uur - dinsdag 9.00 uur
9.30 uur dag 1 - 9.00 uur dag 8, tijdens openingstijden

Midweek

5 dagen

Maandag 10.00 uur tot vrijdag 15.00 uur

Overige huurvoorwaarden
Bij aanvang van de huurperiode dient u het huurbedrag plus een borgsom van € 500,- te hebben
voldaan.
Er gelden geen toeslagen voor huur op feestdagen.
Reserveren is alleen mogelijk bij een aanbetaling van € 50,-, deze wordt later verrekend.
Bij annuleren vindt geen restitutie plaats. U bent in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs
voor de betreffende motorcategorie.
Bij het afhalen dient u zich te legitimeren d.m.v. een geldig paspoort, en vergeet ook uw rijbewijs
niet.
U wordt vriendelijk verzocht de huurovereenkomst van tevoren uit te printen en alvast uw
persoonlijke gegevens in te vullen.
Het is niet toegestaan met de motorfietsen de openbare weg te verlaten, voortgezette
rij-opleidingen en/of circuittrainingen te volgen.
Bij overschrijding van de huurperiode wordt € 25,- per uur berekend.
Bij lekke band of overmatige bandenslijtage worden vervangings- cq reparatiekosten in rekening
gebracht, aangevuld met eventuele transport- en verzendkosten.
De brandstof is voor eigen rekening. Bij niet volgetankt inleveren wordt één tank brandstof plus
€ 25,- berekend.
Boven alles zijn de huurvoorwaarden van toepassing.

Reserveer nu!

Bel of email ons om te reserveren, of kom gezellig langs op de zaak om uw keuze te maken.
M.S.B. Motoren
Nijverheidstraat 15
4261 TK Wijk en Aalburg
Tel:06-51.28.4000
E-mail: info@msbmotoren.nl

