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1. ALGEMEEN 

De dorpsauto betreft een Toyota Auris Hybrid. Omdat deze auto ook op benzine 
kan rijden is de actieradius onbeperkt. In de auto is een beknopte en een 
uitgebreide handleiding aanwezig. Het is mogelijk om voor het eerste gebruik 
een testrit te doen. U kunt hiervoor een afspraak maken met één van de 
beheerders. De standplaats is de parkeerplaats bij het RK kerkhof aan de Van 
der Capellenstraat.  
 

2. BEHEER 
Het beheer van de dorpsauto is in handen van Dorpsplatform Mooi-Appeltern.  
De beheerders zijn: Dorothé Toebast  06-50961996 

 Wim van Leeuwen  06-81284381 
 

3. HUURPROCEDURE 
Om van de dorpsauto gebruik te kunnen maken dien je: 
- Eenmalig je rijbewijs te mailen naar dorpsauto@mooi-appeltern.nl. 
- Kennis genomen te hebben van dit Reglement. 
- Akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden. 
Reserveren van de dorpsauto kan tot 2 dagen voor gebruik. Per reservering 
ontvang je via de mail de locatie en een unieke code, waarmee je de autosleutel 
uit een kluisje kunt halen. Indien je de auto onverwacht op kortere termijn 
nodig hebt, kun je contact opnemen met één van de beheerders. 
 

4. KOSTEN 
Lid worden van Dorpsauto Appeltern is helemaal gratis. Je betaalt alleen als je de auto 
gebruikt. De huurprijs bedraagt € 3,75 per uur en daarnaast betaal je € 0,20 per 
gereden kilometer. Betaling geschiedt achteraf. Je ontvangt hiervoor een factuur van 
Dorpsplatform Mooi-Appeltern. 
 

5. SCHADE 
Bij schades met een tegenpartij: altijd ter plekke de voorkant van het Europees 
Schadeformulier invullen en door de tegenpartij laten tekenen, daarna kan de 
achterkant thuis ingevuld worden. Belangrijk is om de aansprakelijkheidsvraag in te 
vullen en de reden waarom (zie laatste vraag op de achterkant). Het schadeformulier 
vervolgens inleveren bij één van de beheerders. Ook als de auto niet meer verder kan 
rijden neemt u contact op met één van de beheerders 
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Als de schade al aanwezig is voor je instapt, meld dan de schade voordat je de auto 
gaat gebruiken om te voorkomen dat we jou de schade toerekenen. Indien mogelijk, 
graag een foto sturen naar dorpsauto@mooi-appeltern.nl. 
 

6. VERZEKERING 
De auto die je via www.supersaas.nl huurt, is automatisch goed verzekerd tegen 
schade, vernieling en diefstal. Ook sluiten we een inzittendenverzekering af voor alle 
inzittenden, dus naast de passagiers ook voor de bestuurder van de auto. 
 

7. EIGEN RISICO 
Wij hanteren bij schade een eigen risico van 300 euro. Dus als je tijdens jouw 
reservering schade rijdt die niet op de tegenpartij verhaalbaar is, betaal je 300 euro 
eigen risico. 
 

8. KAN IK MET DE AUTO NAAR HET BUITENLAND? 
Ja 
 

9. IS ER EEN GROENE KAART AANWEZIG? 
Ja  
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