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   Tarieven incl. btw voor TROUWAUTO’S ZELF RIJDEN  
 
 
 
 
 
Basisprijs 
Km.prijs 
Verzekering (per 

bestuurder) 

 
      PORSCHE    
    PANAMERA 
    4- pers.   WIT 

 
€        540,00 
- 2,35 
-          80,00 
                                
  

 
    MERC-BENZ 
  SLS AMG COUPÉ          

 2- pers.       ZILVER 
 

   €     1095,00 
   -           2,35 

   -       110,00 
 

  

 
     LAMBORGHINI     2-PERS. 
   HURACÁN LP 610-4 spyder 
Kies uit ”Bianco” of “Grigio Lynx”  

 

             €     1475,00 
             -            2,35 
             -        145,00 
 
    
 
                                                          
                      

 
 
 
 
 
Basisprijs 
Km.prijs 
Verzekering (per 

bestuurder) 

 
EXCALIBUR 

Cabriolet 
        4-pers. 
       
   €        525,00 
  -              2,35 
  -            80,00 
 

 

 

    Ford MUSTANG 
       Cabrio 1966 
          4-pers. 
 
        €        425,00 
           -             2,35 
         -          80,00 

 
 

 
F488Spider  
    ROOD 
    2-pers.   
 
€  1450,00   
-         2,35 
-     145,00 
           
  

 

LAMBO URUS 
WIT velgen zwart  
     4-pers. 
 
€  1900,00 
-         2,35 
-     210,00 

 
  
 
 
 
Basisprijs 
Km.prijs 
Verzekering (per 
 bestuurder) 

 
Austin Healey 

       MK II 3000  
            1963 

 
      €      425,00 
      -           1,50 
      -         70,00 

                           

 
     Volkswagen 
    Kever Cabrio 
        4-pers. 
 
     €    245,00 
     -         1,50 

     -       50,00              
                              
 

 

Chevrolet 
Corvette ‘59 
    2-pers. 
  
 €   425,00 
  -       1,50 
  -     70,00  

 

  Mercedes 
  G63 AMG 
     4-pers 
 
  €   1095,00 
  -          2,35 
  -      145,00 

 

Alleen GELDIG rijbewijs: geen minimum leeftijd 
Sportwagens worden gebracht door een begeleider, instructie direct bij aankomst (haalt u bij ons op, start 
instructie meteen bij ons), na afloop huurperiode rijdt begeleider de auto retour Utrecht. 

 

• Alvorens u zelf (met partner) gaat rijden wordt éérst een rij-instructie gegeven. 

• Basis is huurperiode van 5 uur ter plaatse: rij-tijd naar u en retour Utrecht, wordt niet berekend. 
     Na 5 uur: per ½ uur extra tarief (basistarief delen door 5 = uurtarief, dit door 2 = tarief per ½ uur)  

• Alle km’s (ons bedrijf in Utrecht, v.v.) worden na 50 vrije, berekend. 

• Boeket op motorkap, inhoud naar keuze en wat u na afloop behoudt:  
     uitsluitend door onze bloemist te vervaardigen, vanaf Euro 100,00. 

• Tarieven incl. btw en excl. begeleiding, adm.kosten. 

• Borg (tevens eigen risico bij schade door schuld) op aanvraag, wordt verrekend met totaal. 

• Aanbetaling bij reservering, restant te voldoen vóór trouwdatum: per BANK/contant  
 

 Wagenpark: eigen beheer, origineel fabricaat, uitsluitend op Nederlandse kentekens. 
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