
 Proefrittenformulier 
 
 
Door ondertekening verklaart de gebruiker akkoord te gaan met de hieronder vermelde voorwaarden voor het 
proefrijden. 
 
Gegevens gebruiker 
Naam en voornamen  
 
Adres en woonplaats 
 
Telefoonnummer privé                                         zaak
 
Rijbewijs nr./paspoort nr.                                         geldig tot.  Let op: ALTIJD KOPIE RIJBEWIJS MAKEN!  
 
Auto 
Merk en type                                                            kenteken auto                              HA-kenteken nr 
 
Datum aanvang proefrit                                           tijdstip aanvang   
 
Datum einde proefrit                                                tijdstip einde  
 
Proefrit 
De gebruiker krijgt de auto in bruikleen voor de genoemde periode. De auto blijft eigendom van het autobedrijf.  
De gebruiker moet de auto uiterlijk op hierboven genoemde datum en tijdstip einde proefrit bij het autobedrijf 
ingeleverd hebben. Het is niet toegestaan, om welke reden dan ook, deze termijn te verlengen zonder 
schriftelijke toestemming van het autobedrijf. Per heel uur dat de auto te laat is ingeleverd, kan het bedrijf 
kosten in rekening brengen. 
 
HA-kenteken 
Bij het rijden met een HA-kenteken dient de gebruiker zich in verband met de wettelijke regeling daarvoor, te 
beperken tot het testen van de auto. Dit betekent o.a. dat het verboden is de auto op de openbare weg te parkeren 
of te gebruiken voor het vervoer van personen en/of goederen (bijv. het doen van boodschappen). 
 
Kentekendocumenten 
De gebruiker dient alle bij aanvang van proefrit overhandigde kentekendocumenten bij einde proefrit te retourneren 
aan het autobedrijf. 
 
Vrijwaring 
De gebruiker vrijwaart het bedrijf voor alle schade ontstaan ten gevolge van of tijdens het gebruik van de auto, 
zoals onder meer ten gevolge van boetes, overtredingen en/of inbeslagname en/of verbeurdverklaring van de auto, 
alsmede voor aanspraken van derden verbandhoudend met het gebruik van de auto. 
 
Verzekering 
De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade ontstaan ten gevolge van of tijdens het gebruik van de auto, voor 
zover deze niet wordt gedekt door de hieronder genoemde verzekering. Schade aan de auto ontstaan tijdens het 
gebruik dient onverwijld aan het autobedrijf te worden gemeld. De auto is door het autobedrijf verzekerd met:
     Een WA verzekering 
     Een WA verzekering + casco verzekering. Eigen risico € 
 
N.B.:  Als de auto alléén WA is verzekerd, is de gebruiker volledig aansprakelijk voor schade aan of het verlies 
van de auto en/of inzittenden indien geen derde voor deze schade of dit verlies aansprakelijk is. 
 
Handtekening gebruiker        handtekening namens het autobedrijf 
 
 
___________________________________________                     _________________________________________
 
bij terugkomst 
werkelijke datum en tijdstip inlevering       
 
handtekening namens het autobedrijf                                              handtekening gebruiker  
 
 
________________________________                                          ___________________________________________
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