
AUTOHUUR GROOT-BRITTANNIË AUTOHUUR GRIEKENLAND

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. 

Creditcard & Borg
Bij het huren van een auto is een creditcard verplicht (Visa, 

Master Card, Amex), er worden geen uitzonderingen gemaakt. 

Zorg ervoor dat er voldoende krediet op staat (tenminste het 

eigen risico). Uw creditcard is tevens de borg. Bij vrijwel alle 

autoverhuurmaatschappijen is het noodzakelijk om de pincode van 

uw creditcard in te voeren. Zorg derhalve dat u beschikt over een 

creditcard (op naam van de hoofdbestuurder) én de bijbehorende 

pincode. U loopt anders het risico de huurauto niet mee te krijgen. 

Een prepaid creditcard of cash worden niet geaccepteerd. 

Brandstof
U ontvangt de huurauto met tenminste 2/8ste tank en u dient de 

auto ook weer in te leveren met dezelfde hoeveelheid brandstof 

als waar u de auto mee heeft opgehaald. Wanneer u de auto met 

minder brandstof weer inlevert, zal er € 12 service kosten worden 

gerekend, plus het te kort aan brandstof. Wanneer er meer brandstof 

in de tank zit dan waar deze mee is opgehaald, kunt u deze kosten 

niet verhalen.

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, zal er met 

u besproken worden of u de auto langer wilt huren tegen de kosten 

van een extra huurdag. Er is geen restitutie mogelijk indien de 

huurauto eerder wordt ingeleverd. Indien u de auto ophaalt of terug 

brengt buiten de normale openingstijden van de verhuurkantoren 

(tussen 21:00 en 08:00), ook bij vertraagde vluchten, wordt er een 

toeslag van € 27 in rekening gebracht.

Minimum en maximum leeftijd
De minimum leeftijd is 23 jaar en de maximum leeftijd 70 jaar voor 

alle categorieën. 

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

geldig rijbewijs.

One way rentals
U kunt de huurauto zonder extra kosten op een andere luchthaven 

inleveren dan waar u deze heeft opgehaald.

Inbegrepen
• Ongelimiteerd aantal kilometers
• CDW (schadeverzekering met een eigen risico van € 930 voor 

categorie A, B, en C en  
€ 1.302 voor categorie D)

• TPI (aansprakelijkheidsverzekering tot een bedrag van € 1.000.000, 
excl. de schade aan eigen auto)

• Road assistance 24h
• Luchthaventoeslag
• BTW

Niet inbegrepen
• FDW (schadeverzekering met minimaal eigen risico): ca. € 10 per 

dag voor categorie A, B en C en € 12 per dag voor categorie D. 
U koopt hiermee het eigen risico af tot een bedrag van € 0 voor 
categorie A, B, en C en € 248 voor categorie D. Deze verzekering 
dekt niet de schade aan de onderkant van de auto, wielen en 
velgen, spiegels en interieur.

• TW (diefstalverzekering): ca. € 3 per dag voor categorie A, B en C 
en € 6 per dag voor categorie D. U koopt hiermee het eigen risico 
af tot een bedrag van € 930 voor categorie A, B, en C en € 1.302 
voor categorie D.

• PAI (persoonlijke ongevallen verzekering). Indien u een goede 
reisverzekering heeft, is deze verzekering niet noodzakelijk.

Extra’s
U kunt ter plaatse een aantal extra’s reserveren, zoals onder andere:

• Extra bestuurder: ca. € 4 per dag

• Baby/kinderstoeltje: ca. € 3,50 per dag

• Navigatie: ca. € 8 per dag

Administratiekosten
In geval van schade en diefstal zijn er administratiekosten van € 50 + 

BTW van toepassing. Dit bedrag zal van uw creditcard afgeschreven 

worden. U bent zelf verantwoordelijk dat u zich aan de geldende 

verkeersregels houdt. Mocht u een boete krijgen, ben u verplicht 

deze te betalen.

Let goed op!
Let u bij het tekenen van het autohuurcontract goed op het bedrag 

waar u voor tekent. Dit bedrag vindt u op het huurcontract. Op het 

moment dat u het contract ondertekent, geeft u autorisatie om dat 

bedrag additioneel van uw creditcard af te schrijven. Dit bedrag kan 

achteraf niet meer gerestitueerd worden.

Onderstaande voorwaarden zijn 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.


