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ALGEMENE

VOORWAARDEN

De standaardbepalingen zijn verkrijgbaar op ons kantoor en zijn op iedere verhuur van toepassing.

1. Tarieven
Dagtarief

: 08.00 uur – 21.00 uur dezelfde dag. Indien het niet mogelijk is om de
auto voor 21.00 uur terug te brengen kan (in overleg) de auto
de volgende morgen om 08.00 uur worden ingeleverd.

Bij niet tijdig terugbrengen van een voertuig brengen wij u tenminste €.125,00 in
rekening.
2. Verhuur
Alleen aan personen vanaf 23 jaar en ouder (minimaal 1 jaar in bezit van een
Nederlands rijbewijs).
Bij verhuur aan bedrijven mag de bestuurder jonger zijn dan 23 jaar, echter hiervoor
geldt dan een verdubbeling van het eigen risico.
Annuleringskosten: Tot 24 uur voor de reservering berekenen wij geen annuleringskosten. Binnen 24 uur voor aanvang van de reservering, of wanneer de huurauto niet
wordt opgehaald berekenen wij 50% van de huurkosten. Bij een verhuurperiode langer
dan 5 dagen kunt u tot 48 uur van tevoren kosteloos annuleren. Bij annulering binnen
48 uur voor de huurperiode berekenen wij 50% van de huurkosten.
3. Borg
Vermoedelijke huurprijs (vooraf) met een minimum van € 150,00 kontant.
Verhuur geschiedt uitsluitend op vertoon van geldige, dubbele legitimatie (Nederlands
paspoort of identiteitskaart en rijbewijs), aangevuld met een recent briefhoofd (max. 30
dagen oud) ter verificatie van het woonadres.
N.B.: Reserveringsgeld en borg zijn uiteraard ter verrekening van het huurbedrag .
4. Eigen risico
personenwagens
busjes
trucks (klein rijbewijs)
Bovenhoofdse schade (> 1.80 mtr)

per geval
- - - -

€ 400,00
€ 400,00
€ 500,00
€ 1.800,00

Het eigen risico kan niet worden afgekocht. Voor bestuurders beneden de 23 jaar geldt
altijd een verdubbeling van het eigen risico. Voor beschadigingen aan ruiten, banden
en spiegels geldt ook een eigen risico (beneden 23 jaar verdubbeld). Het eigen risico
wordt ook bij W.A.-schade in rekening gebracht.
N.B: Voertuigen en aanhangwagens na sluitingstijd retour gebracht blijven voor risico
van de huurder tot opening van ons bedrijf de volgende morgen.
5. Interieur
Interieurbeschadigingen en/of verontreinigingen (van bekleding, hemel, etc.) vallen niet
onder verzekeringsvoorwaarden en komen voor rekening van de huurder.
Let wel: Wij geven een schone wagen mee en verwachten een schone wagen terug,
wat interieur betreft. Bij voorbaat dank.
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6. Betaling
Contant. (alléén tijdens kasuren: ma t/m vrij van 09.00 uur t/m 12.00 uur
en van 13.30 uur t/m 17.00 uur).
Rekeninghouders binnen 14 dagen.
7. Prijzen
* In Euro.
* Inclusief 21% B.T.W. en all-risk-verzekering. Materialen / goederen die eigendom zijn
van de huurder zijn niet via onze polis verzekerd.
* Exclusief brandstof.
* Prijswijzigingen voorbehouden.
* Bekeuringen zijn voor rekening van de huurder en zullen worden verhoogd met
€ 6,50 administratiekosten.
8. Extra’s
Aangesloten bij de A.N.W.B.
9. Schade
Groot of klein, eigen schuld of schuld tegenpartij, dient altijd direct bij aankomst gemeld
te worden. Schadeformulieren zijn in elke auto aanwezig.
Reparaties en schade(n) ten gevolge van grote nalatigheid van chauffeur en/of
passagiers (o.a. drankgebruik, doorrijden met oververhitte motor en/of brandend
olielampje e.d.) komen voor rekening van de huurder (ook bij W.A.-schade).
Beschadigde en kapotte ruiten en banden vallen ook onder de eigen-risico-regeling.
10.Pech onderweg
RACS bellen, geen risico nemen, tel. 0172 - 218263, b.g.g. bel de ANWB:
Pechhulp Nederland: 088 - 269 21 00. Pechhulp buitenland: +31 88 269 14 64
Bij pechhulp in het buitenland is er recht op vervangend vervoer via de ANWB als het
voertuig niet binnen 48 uur (provisorisch) te repareren is en het niet mogelijk en/of
verantwoord is om verder te rijden.
11.Buitenland
Bij reizen naar het buitenland bent u verplicht dit bij ons te melden zodat wij de juiste
papieren aan u kunnen meegeven. De huurder blijft zelf verantwoordelijk voor
vignetten, tol etc. indien van toepassing.
12.Diversen
*Wij behouden ons het recht voor een gelijkwaardige auto beschikbaar te stellen.
*Wij behouden ons het recht voor de verhuur te weigeren, wanneer daar naar onze
mening aanleiding toe is.
*In geval van bijhuur wordt over het algemeen de prijs berekend, welke door het
collega-bedrijf gevoerd wordt.
*De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door ons conform
de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) verwerkt in een
persoonsregistratie. Deze verordering is van kracht vanaf 25-05-2018.
Onze volledige privacy-verklaring kunt u bij ons opvragen.
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 08.00 – 18.00 uur
Zaterdag 08.00 - 12.00 uur
Zondag alleen op afspraak
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