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VOORWAARDEN BRUIKLENING AANHANGWAGEN EN BAKFIETS* 
 

Legitimatie 
Bij het aangaan van de bruikleenovereenkomst dient u zich te kunnen legitimeren met een geldig rijbewijs en een 
recent poststuk voorzien van uw woonadres. Ten behoeve van de administratie van Irado zal hiervan een kopie 
worden gemaakt met behulp van een ID-cover. Zonder deze kopie wordt de aanhanger en bakfiets* niet in gebruik 
gegeven.  
 

Verzekering: 
De aanhangwagen en bakfiets* zijn verzekerd tegen schade aan de aanhangwagen en bakfiets* (casco schade). De 
lading is niet verzekerd. Het eigen risico voor het gebruik bedraagt € 100,00. In geval van opzet of schuld (met 
inbegrip van overbelading) en bij verlies of diefstal tijdens de gebruiksperiode blijft u aansprakelijk voor alle schade 
en de hieruit voortvloeiende kosten. Het in het bezit hebben en houden van de aanhangwagen en bakfiets* is voor 
eigen risico (i.v.m. verlies en diefstal). U dient eventueel gemaakte schade bij terugkomst te melden. 
 
Aanhangwagen 
Bij het aangaan van deze overeenkomst dient u een geldig verzekeringsbewijs van het trekkend voertuig te tonen. 
Ten behoeve van de administratie van Irado zal hiervan een kopie worden gemaakt. Zonder deze kopie wordt de 
aanhanger niet in gebruik gegeven. 
 

Borg: 
Het gebruik van de aanhangwagen en bakfiets* is gratis, wel dient u ter plekke contant een borg van € 50,00 te 
betalen. Wanneer u binnen de afgesproken 3 uur (aanhanger) of 5 uur (bakfiets*) terug bent, krijgt u uw borg 
volledig terug. Wanneer u niet op tijd terug bent, wordt € 10,00 per uur of een deel van dat uur, dat u de 
aanhangwagen of bakfiets* te laat inlevert, ingehouden op de borg. Indien de aanhanger of bakfiets* wordt 
teruggebracht zonder bagagenet dan ontvangt u uw borg ook niet retour.   
 

Witte kentekenplaat:  
U dient zelf een witte GAI-kentekenplaat mee te nemen met het kenteken van het trekkende voertuig. Zonder deze 
kentekenplaat wordt de aanhanger niet uitgeleend.  
 
Geldig rijbewijs: 
Voor het gebruik van de aanhanger dient u te beschikken over een geldig rijbewijs. Voor informatie hierover 
verwijzen wij naar de website van de Rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/vraag-en-
antwoord/met-welk-rijbewijs-mag-ik-een-motorvoertuig-met-aanhangwagen-besturen) of onze website 
www.irado.nl.  
 
Wat mag u vervoeren?  
U mag uitsluitend huisraad en snoeitakken vervoeren met de aanhangwagen of bakfiets*. Het is niet toegestaan om 
boomstronken, los zand en tuinaarde, grond, grasplaggen, en geen bouw- of sloopmaterialen en gipsplaten, grind, 
zand en steen in zakken of los te vervoeren in de aanhangwagen en de bakfiets*. De aanhangwagens en bakfiets* 
zijn hiervoor niet geschikt. Schaft u hiervoor een Big bag aan bij Irado. Besluit u toch deze materialen te vervoeren 
met de aanhangwagen of bakfiets*, dan ontvangt u uw borg niet retour en wordt eventuele schade aan u 
doorberekend. Hetzelfde geldt voor de schoonmaakkosten van de aanhanger en bakfiets*.  
 

Bagagenet 
Bij het gebruik van de aanhanger en bakfiets* is een bagagenet verplicht, deze wordt meegeleverd. Gebruikt u dit 
bagagenet om de lading mee af te dekken. Wanneer u geen bagagenet hebt bevestigd over de te vervoeren lading 
riskeert u een boete. Tevens voorkomt u hiermee dat een deel van de lading op weg of een andere auto terecht 
komt. Het gebruik van het bagagenet is bij de borg inbegrepen.  
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Voor u vertrekt: 
Aanhanger 
U bent zelf verantwoordelijk voor het aan- en afkoppelen van de aanhangwagen. Voor u met de aanhangwagen 
vertrekt, controleert u of alles op de juiste manier is aangesloten, bevestigd is aan de auto en of de lichten werken. U 

bent hiervoor zelf verantwoordelijk wanneer u met de aanhangwagen gaat rijden.  
 
Bakfiets* 
Voor u met de bakfiets* vertrekt, controleert u of alles in orde is en of de verlichting en rem werken. U bent hiervoor 

zelf verantwoordelijk wanneer u met de bakfiets* gaat rijden.  
 

Openingstijden verhuurlocatie 
De aanhanger/bakfiets* is uitsluitend te leen tijdens de openingstijden van onze verhuurlocatie. Op zon- en 
nationale feestdagen is de verhuurlocatie gesloten. 
 

Algemene verordening gegevensbescherming. 
Op deze overeenkomst vragen wij om uw persoonsgegevens. De gegevens worden gebruikt in het kader van het in 
bruikleen geven van een aanhangwagen en bakfiets*. De verantwoordelijke hiervoor is N.V. IRADO. De gegevens 
worden gebruikt in het kader van het in bruikleen geven van een aanhangwagen en bakfiets*. Voor meer informatie 
kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of lees de privacy verklaring 
op irado.nl. 
 
*de bakfiets is uitsluitend beschikbaar in de gemeente Schiedam 
 
 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

