
FORD RENT
ford.nl

Van Ka tot Transit en  
alles wat ertussen zit

Verhuur van bedrijfswagens  
en personenbussen

Zo reserveert u een Ford Rent auto
Reserveren kan bij elke Ford Rent dealer op vertoon 
van een geldig rijbewijs en identiteitsbewijs. De borg 
van € 250 en het verwachte huurbedrag moeten vóór u 
wegrijdt zijn voldaan, met pinpas of met een creditcard.

Altijd goed verzekerd
De Ford Rent huurauto’s zijn standaard allrisk verzekerd 
en alle inzittenden tot het wettelijk maximale aantal 
voor het gehuurde type auto, zijn meeverzekerd.  
Het eigen risico bedraagt standaard € 500,- per niet-
verhaalbaar schadegeval. Het standaard eigen risico is 
voor bedrijfswagens te verlagen naar € 250,- voor  
€ 5,- per dag, met een maximum van € 100,- per maand. 
Wanneer u jonger dan 21 jaar bent of u heeft korter dan 
1 jaar uw rijbewijs dan is het standaard eigen risico te 
verlagen naar € 300,- voor € 5,- per dag.

Over de grens
Met een Ford huurauto naar het buitenland? Geef 
het vooraf aan ons door en u krijgt naast het originele 
kentekenbewijs ook de groene kaart, die u nodig 
kunt hebben bij calamiteiten in het buitenland. 
Bij pech onderweg kunt u een beroep doen op Ford 
Assistance. Eén telefoontje en hulp is onderweg.  
Een geruststellend idee.

Hoeveel kan ik meenemen?

Daarom een huurauto van de Ford dealer:
•   Keuze uit alle Ford bedrijfswagens en 

personenbussen.

•   Scherpe tarieven.

•   Ook voor personenauto’s.

•   Standaard allriskverzekering en 
inzittendenverzekering.

•   Bij pech onderweg kunt altijd een beroep  
doen op Ford Assistance.

•   Bovag Huurvoorwaarden van toepassing. 

Model Inhoud
(m3)

Lengte
(cm)

Hoogte
(cm)

Breedte
(cm)

TRANSIT COURIER 1.9 162 124 148

TRANSIT CONNECT L1 2.9 175 126 153

TRANSIT CONNECT L2 3.6 215 126 153

TRANSIT CUSTOM L1 6.0 308 140 177

TRANSIT CUSTOM L2 6.8 345 140 177

TRANSIT L2H2 FWD 10.0 304 188 178

TRANSIT L3H2 FWD 11.5 349 188 178

TRANSIT L4H3 RWD 15.1 421 202 178

Model  Aantal zitplaatsen  
 (incl. bestuurder)

TRANSIT CUSTOM KOMBI 9



Bedrijfswagenverhuur
Advies Ford Rent tarieven per 1 februari 2018

Dagdeel
(50 km vrij)

incl. BTW

Dag
(150 km vrij)

incl. BTW 

Weekend
(400 km vrij)

incl. BTW

Week
(1.200 km vrij)

incl. BTW

Extra  
km’s

incl. BTW

Shortlease
(3.000 km vrij)

excl. BTW

Shortlease
(3.000 km vrij)

incl. BTW
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FORD TRANSIT COURIER (1.9m3) Diesel  € 28,14  € 46,28  € 92,56  € 277,69  € 0,17  € 645,-  € 780,45 

FORD TRANSIT CONNECT (2.9m3) Diesel  € 31,86  € 53,72  € 107,44  € 322,31  € 0,20  € 735,-  € 889,35 

FORD TRANSIT CONNECT (3.6m3) Diesel  € 35,17  € 60,33  € 120,66  € 361,98  € 0,20  € 755,-  € 913,55 

FORD TRANSIT CUSTOM BESTEL (6.0m3) Diesel  € 38,06  € 66,12  € 132,23  € 396,69  € 0,22  € 815,-  € 986,15 

FORD TRANSIT BESTEL (vanaf 10m3) Diesel  € 44,93  € 79,86  € 159,72  € 479,16  € 0,26  € 975,-  € 1.179,75 

FORD TRANSIT BESTEL (15.0m3) + LAADKLEP Diesel  € 71,12  € 132,23  € 264,46  € 793,39  € 0,35  € 1.545,-  € 1.869,45 

FORD TRANSIT CUSTOM DC Diesel  € 47,-  € 84,-  € 168,-  € 504,-  € 0,26  € 950,-  € 1.149,50 

De veelzijdige vervoersoplossing van Ford

Een Ford bedrijfswagen of personenbus 
huur je bij de Ford dealer
Soms kan het huren van een auto een handige oplossing zijn. 
Als u met meerdere personen op pad gaat. Of als u een klus 
moet doen waarvoor u extra laadvolume nodig heeft.  
Bij Ford Rent vindt u de auto die u zoekt, voor een paar 
dagen, een paar weken of een paar maanden. Wij adviseren 
u graag welk model het best aansluit bij uw wensen.

Transit range
Een geheel nieuwe reeks Transit-modellen biedt een 
toonaangevende laadcapaciteit, efficiënt brandstof- 
verbruik, geavanceerde technologieën, eigentijds design 
en zeer lage operationele kosten. Er zijn vier verschillende 
Transit modellen. In toenemende volgorde van grootte: 
Transit Courier, Transit Connect, Transit Custom en Transit. 

Tourneo familie
Soms zoekt u behalve extra laadruimte ook extra 
zitplaatsen. Voor personenvervoer heeft Ford de Tourneo 
modellen ontwikkeld. Functioneel, veelzijdig en luxe 
uitgevoerd, bieden deze modellen het comfort van de  
Ford personenauto’s en de ruimte die u zoekt!

Scherpe tarieven
Bij een Ford huurauto bent u altijd verzekerd van scherpe 
tarieven, of u nu bedrijfsmatig of particulier een Ford huurt. 
En hoe langer u de auto huurt, hoe voordeliger het wordt. 
Alle tarieven zijn exclusief brandstof en inclusief complete 
verzekering (WA Casco en Inzittenden). U huurt al vanaf 
een dagdeel tot een jaar (shortlease).


