
 

 

 

 

 

FAQ Zelfrijden 

Q: Wanneer mag ik de rouwauto huren?  
A: Om de rouwauto te huren moet je minimaal 23 jaar oud zijn. 
 
Q: Wanneer mag ik zelf in de rouwauto rijden?  
A: Om in de rouwauto te mogen rijden moet je 23 en in het bezit van een geldig rijbewijs zijn. 
 
Q: Waar kan ik de rouwauto ophalen? 
A: De rouwauto is in Oss en in Venray op te halen. 
 
Q: Is het mogelijk dat de rouwauto naar een locatie wordt gebracht? 
A: Uiteraard is dit mogelijk. De kosten en mogelijkheden zijn hiervoor op te vragen bij zelfrijden.  
 
Q: Wat zit er allemaal bij als ik de rouwauto huur? 
A: Vlaggetjes voor volgauto’s en een schaarwagen. 
 
Q: Is Zelfrijden een betrouwbare autoverhuurder? 
A: Ja, de initiatiefnemers zijn twee gedegen bedrijven met veel kennis in de uitvaartbranche 
 
Q: Gelden er extra regels wanneer er een overledene wordt overgebracht?  
A: De hoezen van de vlaggen op de rouwauto mogen er worden afgehaald, zodat het overige verkeer 
weet dat er een overledene in de auto ligt.  
 
Q: Hoe werkt het invoeren van de kist?  
A: Dit gaat erg eenvoudig, bij de uitgifte worden er ook instructies gegeven. Verder staat er ook een 
video met instructies op de website.  
 
Q: Welke afmetingen van de kist passen in de rouwauto?   
A: De onderkant van de kist kan maximaal 205 cm zijn en de bovenkant 210cm.  
 
Q: Zitten er regels verbonden aan in stoet rijden?  
A: De rouwauto en bijbehorende volgauto’s nemen normaal deel aan het verkeer. 
 
Q: Hoeveel kilometers mag er met de rouwauto worden gereden?  
A: De rouwauto mag alleen voor uitvaart gerelateerde doeleinde worden ingezet. Verder moet de 
rouwauto met een volle tank worden terug gebracht. Het aantal kilometers maakt dus niet uit. 
 
Q: Mag ik naar het buitenland rijden?  
A: Als dit voor de uitvaart nodig is, is dit mogelijk in overleg.  
 
Q: Hoe wordt er om gegaan met eigen risico? 
A: Zelfrijden hanteert een standaard eigen risico van €500,-. Dit kan worden afgekocht voor €50,-. Zo 
dra er schade wordt gereden, wordt het eigen risico in rekening gebracht. Wanneer er materialen 
missen, wordt dit volledig doorbelast aan de huurder. 
 
 



 

 

 
 

 
 
Q: Kan ik de rouwauto na sluitingstijd ophalen en inleveren?  
A: In overleg is dit mogelijk. De tijden van ophalen en terugbrengen worden bij de reservering 
afgestemd tussen de huurder en zelfrijden. 
 
Q: Wat moet ik doen in geval van pech? 
A: U krijgt altijd een nummer van zelfrijden, dit kan in geval van pech of bij overige vragen worden 
gebeld. 
 
Q: Wat gebeurd er met boetes?  
A: Op het moment dat Zelfrijden een boete ontvangt, wordt deze doorbelast aan de huurder. 
 
Q: Moet ik borg betalen?  
A: Ja, bij het ophalen van de rouwauto wordt er een borg gevraagd, deze wordt terug gegeven op het 
moment dat de rouwauto, in dezelfde staat, wordt terug gebracht. 
 
 


