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TROUWAUTO SALONS TEN BOOGAERDE
Uw huwelijk moet de mooiste dag van uw leven zijn, maar is niet compleet
zonder een prachtige auto voor u en uw geliefde. Met onze trouwauto
bent u verzekerd van een onvergetelijke dag!

PORSCHE 911—991 TARGA 5
Categorie : Cabriolet, sportief
Brandstof : Benzine
Kleur : Guards Red
De Porsche 911 biedt ruimte aan twee volwassenen
vooraan, maar heeft ook twee compacte zitplatsen achteraan. Het dak opent en sluit volledig automatisch in
slechts enkele tientallen seconden. Het interieur is volledig in beige leder.

PRIJZEN :
1) Ceremoniewagen
Onderstaande prijzen zijn met chauffeur en zonder brandstof inbegrepen.
Voor aanvang van de huur dient ook een waarborg voorzien te worden van 5.000 euro.
Weekdag 1/2 dag (4u)
100 km inbegrepen
Weekdag (8u)
200 km inbegrepen
Weekdag (24u)
250 km inbegrepen
Weekend
500 km inbegrepen
(Weekend = vrijdagmorgen 11h tot maandagmorgen 11h)

495 euro
750 euro
975 euro
1975 euro

Extra kilometers

1,5 euro / km

Prijzen zijn exclusief brandstof
Prijzen zijn exclusief BTW
De auto wordt alleen verhuurd t.b.v. bruiloften.
De waarborg en huurprijs dienen voor aanvang van de huurperiode betaald worden.
In geval van overschrijving moet het geld op onze rekening staan bij aanvang van de huurperiode. De reservering treedt in werking op het moment dat de betaling is voldaan.
De brandstofkosten worden achteraf verrekend met de borg.
In geval van schade of ongeval wordt het bedrag van de franchise van de schade ingehouden
van de waarborg. Bij annulering restitueren wij de helft van de waarborg.
De huurder moet minimum 21 jaar oud zijn. De huurder is aansprakelijk voor eventuele
verkeersovertredingen die hij begaat tijdens de huur.
2) Fotoreportage
We stellen de auto ter beschikking in Salons Ten Boogaerde voor het nemen van foto’s
+ 1 persoon voor het verplaatsen van de wagen. Maximum 1 uur
195 euro
Fotograaf : www.promofoto.be - info@betaalbarefotograaf.be - 056/20 30 61

