
AUTOHUUR IERLAND AUTOHUUR IJSLAND WINTER 2021/2022

Credit Card
Bij het huren van een auto is een creditcard verplicht! Alleen 

Mastercard, Visa, American Express of Diners Club worden 

geaccepteerd. Zorg dat u uw pincode weet. De creditcard dient 

op naam van de hoofdbestuurder te staan. Er worden geen 

uitzonderingen gemaakt. Zorg ervoor dat het krediet op uw kaart 

minimaal het bedrag van eigen risico bedraagt. Uw creditcard is 

tevens de borg. 

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

geldig rijbewijs.

Minimum leeftijd
De minimum leeftijd is 20 jaar. Voor grote 4WD Jeeps, vans & trucks 

is de minimum leeftijd 23. Er is geen maximum leeftijd. 

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.

Brandstof
U ontvangt de auto met een volle tank brandstof. Wat men u ook 

aanbiedt, het is altijd het voordeligst om de auto zelf met een volle 

tank in te leveren. Indien u Hertz de auto laat aftanken, betaalt u een 

hogere benzineprijs én extra kosten voor deze service. De literprijs 

kan oplopen tot omgerekend € 3 - € 4 per liter. 

Huurperiode
De huurperiode is per 24 uur. Dat betekent dat u de auto op 

hetzelfde tijdstip dient in te leveren als het tijdstip waarop u de 

auto heeft opgehaald. Levert u hem later in, dan wordt een extra 

huurdag in rekening gebracht. Er is geen restitutie mogelijk indien 

de huurauto eerder wordt ingeleverd.

One-way rentals
Niet van toepassing: al onze rondreizen beginnen en starten op de 

luchthaven van  Reykjavik, Keflavik. Wilt u de auto toch in de stad 

ophalen en op de luchthaven inleveren dan geldt een toeslag. 

 

Inbegrepen:
- Ongelimiteerd aantal kilometers

- CDW (gedeeltelijke schadeverzekering met eigen risico bij schade)

- TP (gedeeltelijke diefstalverzekering met eigen risico bij diefstal)

- Luchthaventoeslag voor het ophalen van de auto op Keflavik 

Airport

- Navigatie

- Extra bestuurder

- BTW

Niet inbegrepen:
- Brandstof 

- Eventuele optionele extra’s en/of verzekeringen

- Tolkosten. Er is 1 tunnel waar tol wordt geheven: de Hvalfjudor 

tunnel die onder de Hvalfjudor Fjord (ten noorden van Reykjavik, 

richting het schiereiland Snaerfellsnes) gaat. De kosten bedragen 

1000 ISK (ca. € 8)

- Eigen risico

U behoudt een eigen risico van 230.000 ISK (ca. € 1850) in geval van 

schade of diefstal. U kunt dit gedeeltelijk afkopen voor 1600 ISK (ca. 

€ 13) per dag. U behoudt een blijvend eigen risico van 25.000 ISK 

(ca. € 200).

Voor grote 4WD Jeeps, Vans & Trucks gelden andere bedragen: 

eigen risico 380.000 ISK (ca. € 3000), afkoop 2300 ISK (ca. € 19) per 

dag tot een blijvend eigen risico van 55.000 ISK (ca. € 450).

Onder andere de volgende schade wordt met geen enkele 

verzekering gedekt (een uitgebreide lijst is bij Hertz aanwezig):

1) Schade, veroorzaakt door nalatigheid of rijden op verboden 

offroad wegen of door water met auto’s die daar niet voor 

geschikt zijn.

2) Schade aan banden of de onderkant van de auto.

3) Schade die veroorzaakt is door as- en zandstormen. U kunt 

hiervoor een extra verzekering afsluiten vanaf 1600 ISK per dag 

(ca. € 13).

4) Schade aan ruit en koplampen. U kunt hiervoor een extra 

verzekering afsluiten vanaf 1000 ISK per dag (ca. € 8).

Vraagt u eventueel ter plaatse naar volledige verzekeringspakketten, 

die vaak goedkoper zijn dan losse elementen. Belangrijk: u behoudt 

altijd een eigen risico, ook bij afkoop van extra verzekeringen.

Bovenstaand informatie 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. Over sommige bedragen kan nog 24% BTW 

worden berekend. 

Huurcontract ter plaatse 
Let u bij het tekenen van het autohuurcontract goed op het bedrag 

waar u voor tekent. Dit bedrag staat voor de lokale extra’s die u 

ter plaatse afsluit en die dus van uw creditcard zullen worden 

afgeschreven. Indien hier kosten op staan waar u het niet mee eens 

bent, bijvoorbeeld een verzekering die u niet had willen hebben, 

dan dient u dit direct bij de Hertz medewerker aan te geven voordat 

u tekent.


