
Bij Peugeot Rent kunt u ook handige extra’s huren, zoals een 

kinderzitje, allesdragers en sneeuwkettingen. Ga voor meer 

informatie naar uw Peugeot Rent-dealer  of kijk op

www.peugeot.nl/verhuur. U kunt uw auto ook digitaal 

reserveren via www.dealerautoverhuur.nl/peugeot.

PEUGEOTRENT verhuurtarieven
(Adviestarieven per 1 februari 2019)

Dagdeel Dag Weekend Week Extra       
km’s

Shortlease 
p.m.

VRIJE KILOMETERS 50 150 400 1.200 3.000 

INCLUSIEF BTW
Personenauto's Benzine

108 € 25,00 € 40,00 € 80,00 € 240,00 € 0,13 € 598,95

208 € 31,50 € 53,00 € 106,00 € 318,00 € 0,17 € 744,15

308 € 35,00 € 60,00 € 120,00 € 360,00 € 0,19 € 877,25

508 € 60,00 € 110,00 € 220,00 € 660,00 € 0,32 € 1.445,95

Personenauto's SW Benzine

308 SW € 37,50 € 65,00 € 130,00 € 390,00 € 0,21 € 949,85

508 SW € 62,50 € 115,00 € 230,00 € 690,00 € 0,33 € 1.506,45

SUV Benzine

2008 SUV € 33,50 € 57,00 € 114,00 € 342,00 € 0,17 € 780,45

3008 SUV € 48,50 € 87,00 € 174,00 € 522,00 € 0,24 € 1.082,95

5008 SUV € 54,00 € 98,00 € 196,00 € 588,00 € 0,28 € 1.264,45

Personenauto's Diesel

308 € 46,50 € 83,00 € 166,00 € 498,00 € 0,24 € 1.082,95

508 € 65,00 € 120,00 € 240,00 € 720,00 € 0,33 € 1.506,45

Expert Combi € 70,00 € 130,00 € 260,00 € 780,00 € 0,35 € 2.050,95

Personenauto's SW Diesel

308 SW € 48,50 € 87,00 € 174,00 € 522,00 € 0,25 € 1.143,45

508 SW € 70,00 € 130,00 € 260,00 € 780,00 € 0,35 € 1.566,95

SUV diesel

3008 SUV € 67,50 € 125,00 € 250,00 € 750,00 € 0,35 € 1.566,95

5008 SUV € 65,00 € 120,00 € 240,00 € 720,00 € 0,34 € 1.542,75

Personenauto's Electric

Partner Tepee € 40,00 € 70,00 € 140,00 € 420,00 € 0,20 € 961,95

iOn € 29,00 € 48,00 € 96,00 € 288,00 € 0,19 € 719,95

Bedrijfswagens

Partner € 31,50 € 53,00 € 106,00 € 318,00 € 0,20 € 901,45

Partner Electric € 40,50 € 71,00 € 142,00 € 426,00 € 0,20 € 980,10

Expert € 36,50 € 63,00 € 126,00 € 378,00 € 0,22 € 998,25

Boxer KORT € 41,50 € 73,00 € 146,00 € 438,00 € 0,25 € 1.143,45

Boxer LANG € 47,00 € 84,00 € 168,00 € 504,00 € 0,28 € 1.252,35

Expert DC € 43,50 € 77,00 € 154,00 € 462,00 € 0,26 € 1.179,75

TIJDELIJK EEN (ANDERE) 
PEUGEOT NODIG? 

Het overkomt u vast weleens. Dat u een auto nodig heeft die 

iets meer bagageruimte heeft dan uw eigen auto. Voor een 

verhuizing bijvoorbeeld. Of dat u net een paar extra zitplaatsen 

mist om een gezellig weekendje weg te gaan met de hele 

familie. Dan heeft u dus tijdelijk behoefte aan een andere auto.

U kunt met die wens gewoon bij Peugeot terecht. Want bij 

Peugeot Rent kunt u de nieuwste Peugeot-modellen huren of 

shortleasen.

Of een auto nu comfortabel, stijlvol, voordelig, puur praktisch 

of alles tegelijk moet zijn, vervoer op maat is waar het bij 

Peugeot Rent om draait.

Deze folder geeft een overzicht van alle modellen die u 

bij Peugeot Rent kunt huren. Zo kunt u kiezen uit zowel 

personen- als bedrijfsauto’s. Van de wendbare Peugeot 108 tot 

de robuuste Peugeot Boxer. Natuurlijk kunt u in nauw overleg 

met onze Peugeot Rent Expert de voor u 

ideale tijdelijke vervoersoplossing samenstellen.
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VERHUUR OP MAAT



PEUGEOT PARTNER FRIS EN DYNAMISCH.

Dé oplossing voor extra 
laadruimte. Handzaam en 
soepel in het stadsverkeer,
vlot op de snelweg. Met 
een laadvolume van 3,3 m³ 
tot 3,7 m³.

VANAF € 43,80 PER DAG*

PEUGEOT 5008 SUV KRACHTIG EN ELEGANT.

De elegant gelijnde nieuwe
Peugeot 5008 SUV biedt
unieke rijsensaties. Tot wel
7 zitplaatsen en de grootste
bagageruimte van zijn
segment met 1.060 liter.

VANAF € 98 PER DAG

PEUGEOT 108 COMPACT EN ELEGANT.

De Peugeot 108, die zich in de stad
als een vis in het water voelt,
is chic en elegant vormgegeven.
De 108 biedt plaats aan 4 perso-
nen en heeft een bagage ruimte 
van 196 liter, met neer geklapte 
achterbank 780 liter.

VANAF € 40 PER DAG

PEUGEOT 308 PUUR OP GEVOEL.

De Peugeot 308 is een efficiënte auto en biedt 
ongekende rijsensaties. De 308 
biedt plaats aan 5 personen 
en heeft een bagageruimte 
van 420 liter. De 308 SW 
heeft zelfs een bagageruimte 
van 1.660 liter met een 
neergeklapte achterbank.

VANAF € 60 PER DAG

PEUGEOT EXPERT COMFORTABEL ZAKENDOEN.

De Peugeot Expert heeft 
comfortabel veel 
laadvermogen (van 
1.000  tot 1.237 kg) en 
laadvolume (van 5 m³, 
6 m³ en 7 m³). 

VANAF € 52,07 PER DAG*

PEUGEOT 3008 SUV VEILIG EN COMFORTABEL.

Met zijn pure design weet de 
nieuwe Peugeot 3008 SUV
stoerheid en elegantie te
combineren. De 3008 SUV
heeft plaats voor 5 personen
en heeft een bagageruimte
tot wel 1580 liter.

VANAF € 87 PER DAG

PEUGEOT 2008 SUV CHIC EN ROBUUST.

Dankzij krachtige prestaties en 
unieke rijeigenschappen is de auto 
overal in zijn element; in het drukke 
stadsverkeer, maar ook op 
buitenwegen. De Peugeot 2008 
SUV biedt plaats aan 5 personen 
en heeft een bagageruimte van 
350 liter, met neergeklapte
achterbank 1.194 liter.

VANAF € 57 PER DAG

PEUGEOT 208 SENSUEEL EN ATLETISCH.

Het fraaie en sportieve uiterlijk 
van de Peugeot 208 komt 
puur en geraffineerd over. 
De 208 biedt plaats aan 
5 personen en heeft 
een bagageruimte van 
285 liter.

VANAF € 53 PER DAG

Als u een personen- of een bedrijfsauto huurt via Peugeot 

Rent, gelden de standaardbepalingen van de BOVAG-

afdeling Verhuur. Voordat u in de Peugeot van uw keuze ver-

trekt, vragen wij u zich te legitimeren met een geldig rijbewijs 

en een geldig paspoort. Ook moet u vooraf een borg van € 

250,- plus de verwachte huursom voldoen (met creditcard of 

contant*). Alle tarieven van Peugeot Rent zijn inclusief ver-

zekeringen en exclusief brandstof. Wanneer u een automaat 

wilt huren, dan zijn de meerkosten € 10,- per dag. 

De auto’s van Peugeot Rent zijn WA-casco verzekerd. 

Bovendien hoeft u voor de inzittendenverzekering niets extra 

te betalen. Er geldt een eigen risico per niet-verhaalbaar 

schadegeval van € 750,- per gebeurtenis. U kunt het eigen 

risico voor € 5,- per dag** verlagen. Bij personen auto’s naar 

€ 250,-. Indien u korter dan één jaar in het bezit bent van uw 

rijbewijs, of nog geen 21 jaar oud bent, kunt u het verlagen 

naar € 500,-. Voor het huren van onze specials en bedrijfs-

auto's kunt u uw eigen risico verlagen naar € 450,-. Indien u 

korter dan één jaar in het bezit bent van uw rijbewijs, of nog 

geen 21 jaar oud bent, kunt u uw eigen risico voor het huren 

van onze specials en bedrijfsauto’s niet verlagen.

Als u met uw gehuurde Peugeot over de grens gaat, moet u 

dit vooraf bij ons melden. Naast het originele kentekenbe-

wijs ontvangt u dan ook de benodigde groene kaart. Deze 

heeft u nodig bij eventuele calamiteiten in het buitenland. 

Tevens adviseren wij u een goede reisverzekering af te slui-

ten, zodat u onbezorgd op vakantie kunt gaan.

*  Geldt voor beperkt aantal modellen; informeer hiernaar.
** Maximaal € 100,- per maand.

PEUGEOTRENT verhuurtarieven
(Adviestarieven per 1 februari 2019)

Dagdeel Dag Weekend Week Extra       
km’s

Shortlease 
p/m

VRIJE KILOMETERS 50 150 400 1.200 3.000 

EXCLUSIEF BTW
Personenauto's Benzine

108 € 20,66 € 33,06 € 66,12 € 198,35 € 0,11 € 495,00

208 € 26,03 € 43,80 € 87,60 € 262,81 € 0,14 € 615,00

308 € 28,93 € 49,59 € 99,17 € 297,52 € 0,16 € 725,00

508 € 49,59 € 90,91 € 181,82 € 545,45 € 0,26 € 1.195,00

Personenauto's SW Benzine

308 SW € 30,99 € 53,72 € 107,44 € 322,31 € 0,17 € 785,00

508 SW € 51,65 € 95,04 € 190,08 € 570,25 € 0,27 € 1.245,00

SUV Benzine

2008 SUV € 27,69 € 47,11 € 94,21 € 282,64 € 0,14 € 645,00

3008 SUV € 40,08 € 71,90 € 143,80 € 431,41 € 0,20 € 895,00

5008 SUV € 44,63 € 80,99 € 161,98 € 485,95 € 0,23 € 1.045,00

Personenauto's Diesel

308 € 38,43 € 68,60 € 137,19 € 411,57 € 0,20 € 895,00

508 € 53,72 € 99,17 € 198,35 € 595,04 € 0,27 € 1.245,00

Expert Combi € 57,85 € 107,44 € 214,88 € 644,63 € 0,29 € 1.695,00

Personenauto's SW Diesel

308 SW € 40,08 € 71,90 € 143,80 € 431,41 € 0,21 € 945,00

508 SW € 57,85 € 107,44 € 214,88 € 644,63 € 0,29 € 1.295,00

SUV Diesel

3008 SUV € 55,79 € 103,31 € 206,61 € 619,83 € 0,29 € 1.295,00

5008 SUV € 53,72 € 99,17 € 198,35 € 595,04 € 0,28 € 1.275,00

Personenauto's Electric

Partner Tepee € 33,06 € 57,85 € 115,70 € 347,11 € 0,17 € 795,00

iOn € 23,97 € 39,67 € 79,34 € 238,02 € 0,16 € 595,00

Bedrijfswagens

Partner € 26,03 € 43,80 € 87,60 € 262,81 € 0,17 € 745,00

Partner Electric € 33,47 € 58,68 € 117,36 € 352,07 € 0,17 € 810,00

Expert € 30,17 € 52,07 € 104,13 € 312,40 € 0,18 € 825,00

Boxer KORT € 34,30 € 60,33 € 120,66 € 361,98 € 0,21 € 945,00

Boxer LANG € 38,84 € 69,42 € 138,84 € 416,53 € 0,23 € 1.035,00

Expert DC € 35,95 € 63,64 € 127,27 € 381,82 € 0,21 € 975,00

Het fraaie en sportieve uiterlijk 
van de Peugeot 208 komt 
puur en geraffineerd over. 

PEUGEOT BOXER KLAAR VOOR HET ECHTE WERK.

De Peugeot Boxer biedt
een laadvolume van 8
tot 17 m³ en een laad  -
vermogen tot 1.600 kg. 
Desondanks kunt u deze 
krachtpatser rijden met 
uw rijbewijs B.

VANAF € 60,33 PER DAG*

PEUGEOT EXPERT COMFORTABEL ZAKENDOEN.

De Peugeot Expert heeft 

1.000  tot 1.237 kg) en 
laadvolume (van 5 m³, 

 PER DAG*

PEUGEOT BOXER 

De Peugeot Boxer biedt
een laadvolume van 8
tot 17 m³ en een laad  -
vermogen tot 1.600 kg. 
Desondanks kunt u deze 
krachtpatser rijden met 
uw rijbewijs B.

VANAF 

PEUGEOT 2008 SUV CHIC EN ROBUUST.

Dankzij krachtige prestaties en 
unieke rijeigenschappen is de auto 
overal in zijn element; in het drukke 
stadsverkeer, maar ook op 
buitenwegen. De Peugeot 2008 
SUV biedt plaats aan 5 personen 
en heeft een bagageruimte van 
350 liter, met neergeklapte
achterbank 1.194 liter.

 PER DAG

Bovendien hoeft u voor de inzittendenverzekering niets extra 

te betalen. Er geldt een eigen risico per niet-verhaalbaar 

schadegeval van € 750,- per gebeurtenis. U kunt het eigen 

risico voor € 5,- per dag** verlagen. Bij personen auto’s naar 

€ 250,-. Indien u korter dan één jaar in het bezit bent van uw 

rijbewijs, of nog geen 21 jaar oud bent, kunt u het verlagen 

naar € 500,-. Voor het huren van onze specials en bedrijfs-

auto's kunt u uw eigen risico verlagen naar € 450,-. Indien u 

korter dan één jaar in het bezit bent van uw rijbewijs, of nog 

geen 21 jaar oud bent, kunt u uw eigen risico voor het huren 

*Prijs exclusief btw.

PEUGEOT 5008 SUV KRACHTIG EN ELEGANT.

De elegant gelijnde nieuwe
Peugeot 5008 SUV biedt
unieke rijsensaties. Tot wel
7 zitplaatsen en de grootste

PEUGEOT 508 COMFORT EN RUIMTE.

Het hoge kwaliteits niveau staat
garant voor bijzonder veel comfort.
De Peugeot 508 biedt plaats
aan 5 personen en heeft een
bagageruimte met
neergeklapte achterbank
van 1.381 liter
(508 SW: 1.598 liter). 

VANAF € 110 PER DAG
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