
Persoonlijke gegevens:

Naam

Adres

Geboorteplaats

Geboortedatum

Telefoonnummer

E-mailadres

ANWB Lidnummer

IBAN-nummer

Autokeuze (klasse)

 B Categorie

 C Categorie

 Automaat

 Anders, namelijk

Huurperiode: (minimaal 30 dagen)

Adres aanlevering voertuig

Naam

Adres

   •  Opdrachtverstrekking mailen naar anwbwagenparkbeheer@logicx.nl. 
Vermelding ‘voorloopauto private lease’ in onderwerp regel.

   • Opdrachtverstrekking dient minimaal 1 werkdag voor aanlevering plaats te vinden

Voor tarieven en voorwaarden z.o.z.

Bestelformulier voorloopauto
ANWB Private Lease

AD-00296-1117 C160137/11.17



Tarieven ANWB Private Lease Voorloopauto

Vaste meerprijzen

• Aftankservice: € 16,34 (exclusief brandstofkosten) 

• Bekeuring (administratiekosten): € 14,52 per transactie 

Huurvoorwaarden

• Minimale huurperiode is één maand 

• Exclusief brandstofkosten (brandstofprijs = pompprijs) 

• Inclusief 3.500 km per maand 

• Inclusief haal-en brengservice 

• Inclusief all risk verzekering met een WA-dekking van maximaal € 2.500.000,- 

• Binnen Nederland bedraagt het eigen risico in geval van schade € 330,- per schadegebeurtenis 

• Buiten Nederland bedraagt het eigen risico in geval van schade € 900,- per schadegebeurtenis 

• Contractant is, evenals huurder/bestuurder, aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de huurder, bestuurder en 
andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van de contractant hebben 

• In geval van opzet of grove schuld van de huurder of bestuurder, alsmede in geval huurder of bestuurder niet heeft 
voldaan aan enige verplichtingen uit de van toepassing zijnde huurovereenkomst is contractant, evenals de de 
huurder, onverkort aansprakelijk voor alle schades en kosten jegens Logicx, zonder dat enige beperking van deze 
aansprakelijkheid plaatsvindt 

• Logicx Mobiliteit BV behoudt zich het recht voor om tussentijds de tarieven te wijzigen

Auto’s

Maandprijs Dagprijs

Klasse Maandprijs Toeslag Automaat Dagprijs Toeslag Automaat Meer-kilometers per km

B € 598 € 87,75 € 27,75 € 3,85 € 0,18

C € 710 € 87,75 € 31 € 3,85 € 0,18

Voertuigtypes per klasse

B

C

Vergelijkbaar met o.a. Renault Clio (Estate), Citroën C3, VW Polo, Hyundai i20, Opel Corsa

Vergelijkbaar met o.a. Honda Civic, VW Golf, Kia Rio, Ford Focus Wagon, Honda Insight Hybride
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