Proefritformulier

Nummer

Gegevens cliënt
Naam

●M

Voorletter(s)

Adres

Postcode

V

Plaats

Tel. privé

Tel. werk

Tel. mobiel

E-mail

Rijbewijsnummer

Paspoortnummer

Geldig tot

Geldig tot

Gegevens auto
Merk

Type

Kentekennummer

Handelaarkentekennummer

Kilometerbeginstand

Kilometereindstand

Status auto
Schadevrij
Accessoires
Overig
Kleine deuk
Grote deuk
Lichte kras
Diepe kras
Vervangen

X

Roestplek

R

Aan cliënt meegeven
Voertuigsleutel
Alarmkastje/afstandsbediening
Kentekendocumenten

Origineel

Kopie

Voorwaarden proefrit aan cliënt uitgelegd
Controle geldigheid rijbewijs uitgevoerd
Voorwaarden gebruik handelaarkentekennummer uitgelegd
Cliënt vrijwaart autobedrijf (voor voorwaarden z.o.z.)

Verzekering
WA
WA + casco

Eigen risico €

Aanvang proefrit
Datum

Tijdstip

Verwachte datum einde proefrit

Verwacht tijdstip einde proefrit

Graag word ik op de hoogte gehouden via e-mail of sms over producten en/of diensten die interessant voor mij zouden kunnen zijn
Handtekening cliënt

Handtekening namens autobedrijf

Terugkomst
Werkelijke datum

Werkelijke tijdstip

Alle voertuigendocumenten retour ontvangen
Sleutel voertuig retour ontvangen
Op de proefrit zijn de voorwaarden van toepassing zoals staan vermeld op de achterzijde van dit formulier
Handtekening cliënt

Handtekening namens autobedrijf

Ja

Nee

Voorwaarden
proefritprocedure
Proefrit

Verzekering

De cliënt krijgt de auto in bruikleen voor de genoemde

De cliënt is aansprakelijk voor alle schade ontstaan ten

periode. De auto blijft eigendom van het autobedrijf. De

gevolge van of tijdens het gebruik van de auto, voor

cliënt dient de auto uiterlijk op de voorzijde genoemde

zover deze niet wordt gedekt door de op de voorzijde

datum en tijdstip bij het autobedrijf ingeleverd te hebben.

genoemde verzekering. Schade aan de auto ontstaan

Het is niet toegestaan, om welke reden dan ook, deze

tijdens het gebruik dient onverwijld aan het autobedrijf te

termijn te verlengen zonder schriftelijke toestemming

worden gemeld.

van het autobedrijf. Per heel uur dat de auto te laat is
ingeleverd, kan het autobedrijf kosten in rekening brengen.

N.B.: In het geval de auto alléén WA is verzekerd, is de

Bij het rijden met een handelaarkenteken dient de cliënt

cliënt jegens het autobedrijf volledig aansprakelijk voor

zich, in verband met de wettelijke regeling daarvoor, te

schade aan of verlies van de auto en/of inzittenden indien

beperken tot het testen van de auto. Dit betekent o.a. dat

geen derde voor deze schade of dit verlies aansprakelijk is.

het verboden is de auto op de openbare weg te parkeren
of te gebruiken voor het vervoer van personen en/of

Persoonsgegevens

goederen (bijv. het doen van boodschappen).

De persoonsgegevens van de cliënt die worden vermeld op
het

proefritformulier

worden

door

het

autobedrijf

Kentekendocumenten

verwerkt,

De cliënt dient alle bij aanvang proefrit overhandigde

verordening gegevensbescherming (AVG). Aan de hand

kentekendocumenten bij einde proefrit te overhandigen

van deze verwerking kan het autobedrijf de overeenkomst

aan het autobedrijf.

uitvoeren, cliënt een optimale service geven, hem tijdig

mogelijk

voorzien
Vrijwaring

van

in

de

actuele

zin

van

de

auto-informatie

Algemene

en

hem

gepersonaliseerde aanbiedingen doen.

De cliënt vrijwaart het bedrijf voor alle schade ontstaan
ten gevolge van of tijdens het gebruik van de auto, zoals

Daarnaast

onder meer ten gevolge van boetes, overtredingen en/

gesteld worden aan derden, waaronder de importeur van

of inbeslagname en/of verbeurdverklaring van de auto,

een

alsmede voor aanspraken van derden verbandhoudend

marketingactiviteiten voor voertuigen. Tegen verwerkingen

met het gebruik van auto.

van

kunnen

merk

de

voertuig,

persoonsgegevens

verordening

persoonsgegevens
ten
in

behoeve

de

zin

gegevensbescherming

beschikbaar
van

van

de

(AVG)

direct

Algemene

ten

behoeve

van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door de
cliënt

bij

gehonoreerd.

het

autobedrijf

aan

te

tekenen

verzet

