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Dat zorgt voor zekerheid, dat geeft vertrouwen.
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Weet met wie u zaken doet
Met behulp van ID-Customer bent u in staat om ruim 4.000 verschillende
internationale identiteitsbewijzen te controleren op echtheid en
geldigheid. Zo weet u met wie u zaken doet en dat geeft meer zekerheid.
Dat geeft vertrouwen.

ID-Customer Software
Met ID-Customer bent u in staat om op een verantwoorde manier
de identiteit van uw klanten te verifiëren. Eventueel kunt u, na
toestemming van uw klant, de geverifieerde gegevens gebruiken
voor het aanmaken van een formulier of contract. Door deze
procesoptimalisatie voorkomt u fouten voor zowel uw klant als
eigen organisatie. ID-Customer is ontwikkeld met het oog op
bescherming van de identiteit van personen conform de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG), nageleefd door de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Contracten worden automatisch
gegenereerd

ORIBI id-solutions
VERHUURCONTRACT

Bedrijfsweg 15
5061 JX Oisterwijk
Calamiteitennummer: +31 13 521 12 56

HUURDER/BESTUURDER 1

BESTUURDER 2

Naam: hr.mevr. J.F.K. Vanderlinde
Adres: Bedrijfsweg 15
Woonplaats: Oisterwijk
Postcode: 5061 JX
Telefoon: 0612345678
Land:Nederland
Geboorteplaats: Groningen
datum: 17-02-1981
Rijbewijsnr: 5094962111
cat:
X X
Plaats van afgifte: Veendam
geldig tot: 15-11-2024
Paspoortnummer:
geldig tot:

Naam: hr.mevr.
Adres:
Postcode:
Land:
Geboorteplaats:
Rijbewijsnr:
Plaats van afgifte:
Paspoortnummer:

X

X

Woonplaats:
Telefoon:
datum:
cat:
geldig tot:
geldig tot:

Alleen de met name in de verhuurovereenkomst genoemde huurder/bestuurder(s) mag/mogen het voertuig besturen

GEGEVENS VOERTUIG:
Het in hoofd genoemde verhuurbedrijf verklaart het volgende voertuig:
Merk
Kenteken

: __________________
Mercedes
Type
RB-369-T
: __________________
Groep
Km-stand

te hebben verhuurd aan:

SCHADE AAN HET VOERTUIG

: __________________
E350 e
: __________________
: __________________
11256

(zie evt. schaderegistratieformulier)

____________________________________________________________ ____________________________________________________________
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
____________________________________________________________ ____________________________________________________________
Zie artikel 8 van de algemene huurvoorwaarden voor meer informatie omtrent schade en eigen risico.

VOORWAARDEN
a. Huurperiode

ID-Customer zorgt ervoor dat benodigde informatie voor het genereren
van een contract is ingevuld. Standaardgegevens, zoals eigen risico of
administratiekosten worden automatisch aangevuld. Met één druk op de knop
wordt het volledig ingevulde contract geprint, desgewenst inclusief handtekening.

b. Huurprijs

van _________________________________________ Het eigen risico per schadegeval is:
tot _________________________________________
€ 300,X
verlengd tot __________________________________
excl. brandstof en BTW
excl. brandstof, incl BTW

__________________
__________________ Het eigen risico wordt verminderd tot
tegen de volgende premie

Dagprijs (euro):
_______________________________________
Vrije kilometers:
_______________________________________
Prijs per kilometer (euro): _______________________________________
Borgsom (euro):

Rekeningnummer huurder: _______________________________________

Oisterwijk

X Ja

Nee

Paraaf huurder _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_______________________________________ Premie ongevallen inzittendenverzekering
X Ja

Nee

Paraaf huurder _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

22-10-2018

Op deze overeenkomst zijn van toepassing de voorwaarden op deze pagina, alsmede de algemene huurvoorwaarden voor de leden van de afdeling
autoverhuur ledenassociatie van BOVAG.
De persoonsgegevens van de huurder/bestuurder kunnen worden verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en Elena,
zie ook artikel 19 van algemene huurvoorwaarden voor de leden van de afdeling autoverhuur ledenassociatie van BOVAG.
Zie andere zijde voor de algemene BOVAG huurvoorwaarden.
Afleveradres:

ORIBI id-solutions
Bedrijfsweg 15
5061 JX Oisterwijk
+31 13 521 12 56

Digitale handtekening
Na het invoeren van de belangrijkste gegevens kan er een formulier of contract worden geprint. Het formulier of
contract is ingevuld met ingelezen en gecontroleerde gegevens. Het is mogelijk om een digitale handtekening
van uw klant aan het formulier of contract toe te voegen. De klant hoeft alleen maar zijn handtekening op
een elektronisch tekenscherm (signature pad) te zetten. Op deze manier heeft u alle benodigde documenten
gedigitaliseerd ten behoeve van uw klantproces.

ID-App; Proefritten en
vervangend vervoer
Eenvoudig kunt u met behulp van de ID-App
identiteitsbewijzen controleren. De van het identiteitsbewijs
overgenomen gegevens worden getoond, en vervolgens
kunt u de RFID-chip van het identiteitsbewijs lezen. Met één
druk op de knop wordt er getoetst of het documentnummer
geregistreerd staat als gestolen, vermist of internationaal
gesignaleerd. Aanvullend kunt u een overzicht met de
gecontroleerde gegevens verzenden naar uw eigen backoffice.

ID-Customer is koppelbaar met uw
bedrijfssoftware
Het is mogelijk om ID-Customer aan te sluiten op uw software. Hierdoor bent u in staat om op eenvoudige wijze de
geverifieerde gegevens te verwerken binnen uw eigen vertrouwde omgeving.
Informeer naar de mogelijkheden.

ID-Customer is onder andere gekoppeld met:

ID-Customer is mede mogelijk gemaakt door:

Zekerheid geeft vertrouwen.

+31 (0)13 52 11 256
info@oribi.nl
www.oribi.nl

Schijfstraat 8, Unit 2.05
5061 KB Oisterwijk
Nederland

P.O. Box 4
5060 AA Oisterwijk
Nederland

