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Voorwaarden Autoverhuur / (Private) Shortlease
Per 01-03-2016

Voor het huren van een voertuig gelden de algemene huurvoorwaarden van BOVAG. Deze voorwaarden zijn verkrijgbaar bij
ons bedrijf en te downloaden op onze website. Hieronder vindt u een overzicht van onze belangrijkste “spelregels”:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle genoemde tarieven zijn exclusief brandstof;
Alle genoemde tarieven zijn inclusief verzekering;
Een huurdag is gelijk aan 24 uur, een weekend is van vrijdag 17.00 uur t/m maandag 9.00 uur;
Roken, huisdieren en extreme vervuiling zijn niet toegestaan, reinigingskosten zijn voor rekening van de huurder;
Voor de verlenging van de overeengekomen huurperiode dient u altijd tijdig toestemming te vragen;
Onze huurauto's kúnnen zijn voorzien van een track & trace systeem;
De minimum leeftijd voor het huren van een auto is 23 jaar én minimaal 1 jaar in het bezit van het rijbewijs;
De verhuurder behoudt zich het recht voor een andere (gelijkwaardige) auto te leveren dan gereserveerd;
Het niet nakomen van een reservering kán kosten met zich meenemen, dit wordt per geval beoordeeld;
De verhuurder behoudt zich het recht voor om een auto niet te verhuren zonder opgave van redenen;
Wijzigingen en publicatiefouten voorbehouden;

Eigen risico / schade:
• Eigen risico per schadegeval: € 500,- , ruitschade: € 250,-;
• Bij schade dient de huurder altijd een (Europees) schadeformulier en een politierapport te overleggen;
Extra’s / tarieven (euro €):
Verlagen eigen risico (van 500,- naar 250,- per schadegeval)*
Verlagen eigen risico bij ruitschade niet mogelijk
Verzekeringspakket (verlagen eigen risico én inzittenden verzekering)*
Extra bestuurder*
Administratiekosten bij boetes
Aftankservice bij vergeten af te tanken (naast de daadwerkelijke brandstofkosten)

Excl. BTW
6,20
8,25
4,54
12,40
8,25

Incl. BTW
7,50
10,00
5,50
15,00
10,00

* Tarief per dag, doorbelasting maximaal 12 dagen per maand.

Verplichte legitimatie bij afhalen huurauto (particulier):
• NL paspoort óf ID-kaart;
• NL rijbewijs (minimaal 1 jaar in bezit);
• Indien de borg niét per PIN is voldaan, dient er een bedrag van € 0,01 gepind te worden.
Verplichte legitimatie bij afhalen huurauto (zakelijk):
• Uittreksel KvK + NL paspoort óf ID-kaart van tekenbevoegde;
• NL rijbewijs bestuurder (minimaal 1 jaar in bezit);
• Indien de borg niét per PIN of bank is voldaan, dient er een bedrag van € 0,01 gepind te worden.
Indien de huurder géén woonadres in Nederland heeft:
• Geldig rijbewijs (minimaal 1 jaar in bezit);
• Een geldig internationaal rijbewijs, indien het originele rijbewijs in een niet-Westers schrift is geschreven;
• Een geldig paspoort;
• Een retourticket en/of adreslegitimatie van het verblijfadres in NL, bijv. het adres van het hotel waar u verblijft;
Waarborgsom Autohuur:
De waarborgsom bedraagt € 500,- + de te verwachten huursom, deze dient bij voorkeur per PIN-betaling (contant is
mogelijk) te zijn voldaan vóór vertrek, wij accepteren geen creditcards.
Waarborgsom (private) shortlease:
De waarborgsom bij (private) shortlease bedraagt 1 maandtermijn + 1 maandtermijn als vooruitbetaling. De 2
maandtermijnen dienen bij voorkeur per PIN-betaling (contant is mogelijk) te zijn voldaan vóór vertrek, wij accepteren geen
creditcards.
Waarborgsom retour:
Bij het inleveren van de huur-/leaseauto zal de borg aan u worden terugbetaald of - indien u de borg per PIN heeft voldaan pinnen wij deze direct terug op uw rekening eventueel verminderd met eventuele openstaande bedragen.

