
AUTOHUUR IJSLAND

Autotype
U reserveert bij ons een auto in een bepaalde categorie en geen 

merk of type auto. Ter plaatse krijgt u ofwel het merk dat wij 

noemen in onze prijstabel of een gelijkwaardig type.

Begrippen
- SCDW /TP is een schade- en diefstalverzekering zonder eigen risico. 

- PAI is een Personal Accident Insurance, inzittendenverzekering

- WGP is Wind & Gravel Protection voor schade door zand en as.

-  RSN Roadside Assistance is een verzekering bij wegslepen van de 

auto.

Brandstof
U ontvangt de auto met een volle tank brandstof. Bij het 

ondertekenen van het contract, krijgt u verschillende opties 

aangeboden om de brandstof te betalen. Wat men u ook aanbiedt, 

het is altijd het voordeligst om de auto met een volle tank in te 

leveren. Indien u Avis de auto laat aftanken, betaalt u een hogere 

benzineprijs en extra kosten voor deze service.

Huurperiode
Indien u een fly-drive bij ons reserveert, heeft u de huurauto de 

gehele reisduur tot uw  beschikking. Indien u de huurauto later 

inlevert dan het tijdstip waarop u de auto heeft opgehaald, hoeft 

u geen extra huurdag af te rekenen. Er is geen restitutie mogelijk 

indien de huurauto eerder wordt ingeleverd.

Credit Card
Bij het huren van een auto is een creditcard verplicht. Visa, 

Mastercard, De creditcard dient op naam van de hoofdbestuurder 

te staan en u dient de pincode te weten. Er worden geen 

uitzonderingen gemaakt. Zorg voor voldoende krediet op uw kaart. 

Uw creditcard is tevens de borg. 

Minimum/maximum leeftijd
De minimum leeftijd is 20 jaar voor de categorie A, B, E, F, H, K 

en N. Er is geen maximum leeftijd. Bij hoge leeftijd hoeft geen 

verklaring van huisarts of verzekering overlegd te worden. Bij jonge 

bestuurders van 18 t/m 19 jaar wordt een toeslag van ISK 1000 (ca. 

€ 8) per dag berekend. 

Rijbewijs
De bestuurder dient minimaal 1 jaar in het bezit te zijn van een 

geldig rijbewijs.

Extra’s
U kunt ter plaatse een aantal extra’s reserveren.

- Baby/kinderstoeltje ca. 5000 ISK (ca. € 37) per huurperiode.

- Navigatie ca. 1800 ISK (ca. € 14) per dag met een maximum van 

12.600 ISK (ca. € 95)

- 4G Wifi draadloos modem, ca. 1800 ISK (ca. € 14) per dag met een 

maximum van 12.600 ISK (ca. € 95)

Inbegrepen:
- Ongelimiteerd aantal kilometers

- SCDW/TP zonder eigen risico, maar exclusief WGP en RSN

- PAI 

- Luchthaventoeslag

- 1 extra bestuurder 

- BTW

Niet inbegrepen (ter plaatse te betalen/via de 
creditcard):
- WGP: schade die veroorzaakt wordt door wind, steenslag, as. Om 

dit volledig af te kopen, betaalt u ISK 2700 (ca. € 20) tot ISK 3600 

(ca. € 26) per auto per dag. Indien u deze verzekering niet neemt, 

check de auto dan goed voordat u hem in gebruik neemt. 

- Er zijn een aantal uitzonderingen van schades die niet onder de 

SCDW vallen. O.a. schade aan banden, ruiten en onderkant van 

de auto en schade die veroorzaakt wordt door nalatigheid of 

onzorgvuldig handelen.

- RSN: assistentie voor als u weggesleept moet worden. 

- Tolkosten en parkeerkosten. Er is een optionele toltunnel bij 

Akureyri (u kunt ook de normale route kiezen) en bij steeds meer 

bezienswaardigheden worden tegenwoordig parkeerkosten 

gevraagd. Indien u niet betaalt, ontvangt u een naheffing met 

administratiekosten. 

Over de bedragen die ter plaatse in rekening worden gebracht 

(achteraf van uw creditcard worden afgeschreven), wordt nog 24% 

BTW berekend.

Onderstaande informatie is gebaseerd op informatie die 

voorhanden was in januari 2020. Het is een beknopt uittreksel met 

de belangrijkste voorwaarden en bedragen. Ter plaatse ondertekent 

u het definitieve contract met alle informatie en tarieven die op dat 

moment geldig zijn.

Huurcontract ter plaatse 
Let, ondanks de inbegrepen verzekeringen, altijd op bij het tekenen 

van het autohuurcontract. Mochten er onbekende bedragen of 

voorwaarden op staan, vraag dit dan direct bij de Avis medewerker 

voordat u tekent. Indien u eenmaal hebt getekend, kunnen 

bedragen achteraf niet meer geretourneerd worden. 


