
AUTOHUUR IERLAND

Onderstaande voorwaarden zijn gebaseerd op informatie die 

voorhanden was in november 2019. 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.

Autotype
U reserveert bij ons een auto in een 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 huurauto met een volle tank en levert deze ook weer 

met volle tank in. Er is geen mogelijkheid om tegen extra kosten de 

auto leeg in te leveren.

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.

Indien u de auto ophaalt buiten de normale openingstijden van de 

verhuurkantoren, ook bij vertraagde vluchten, wordt er een ‘late 

arrival’ toeslag van € 50 in rekening gebracht.

Creditcard & Borg
Bij het huren van een auto is een creditcard verplicht, er worden 

geen uitzonderingen gemaakt. Zorg ervoor dat er voldoende 

krediet op staat. 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 
wordt niet geaccepteerd door Avis.

Leeftijden
De minimum leeftijd is 25 jaar.

Voor bestuurders ouder dan 75 jaar zijn de volgende vereisten:
• Verklaring van uw verzekeringsmaatschappij waarin staat dat u de 

afgelopen 5 jaar geen ongeluk heeft gehad
• Verklaring van uw huisarts dat u in goede gezondheid bent en in 

staat om te rijden

Verder wordt u gevraagd om te bevestigen dat u regelmatig een 

auto bestuurt en bestaat de mogelijkheid dat een medewerker een 

rondje met u rijdt om uw vaardigheden te beoordelen.

Rijbewijs
De bestuurder dient minimaal 2 jaar in het bezig te zijn van een 

geldig rijbewijs.

One way rentals
U kunt de auto inleveren op een andere plaats dan waar u hem 

heeft opgehaald. Dit heet one-way rental. Bij de standaard

rondreizen zijn de kosten die dit met zich mee brengt niet van 

toepassing.

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

• Babystoeltje (9-18 kg): ca. € 40 per huurperiode

• Kinderzitje  (18+kg): ca. € 40 per huurperiode

• Navigatie: € 15 per dag

Grensoverschrijding / Border Crossing 
Indien u met de huurauto de grens oversteekt naar Noord-Ierland, 

dient u ter plaatse eenmalig een Cross Border Insurance van  

ca. € 34 te betalen. Het is niet toegestaan om de huurauto mee te 

nemen buiten (Noord-)Ierland.

All inclusive tarief
Om achteraf niet voor onaangename financiële verrassingen te 

komen staan voor wat betreft verzekeringspakketten waarvoor u 

wel tekent maar uiteindelijk niet had willen hebben, hebben wij all 

inclusive tarieven. Dit betekent dat u volledig verzekerd bent, zonder 

eigen risico.

Dit geldt niet bij verlies van de sleutels, tanken verkeerde brandstof 

of nalatigheid van de bestuurder.

Inbegrepen
• Ongelimiteerd aantal kilometers
• SCDI (volledige schadeverzekering zonder eigen risico)
• TP (volledige diefstalverzekering zonder eigen risico)
• PAI (persoonlijke ongevallen verzekering)
• VRF (voertuig registratie toeslag)
• 1 extra bestuurder
• Luchthaventoeslag
• BTW

Administratiekosten
In geval van schade, diefstal en bekeuringen zijn er administratie-

kosten van € 30 van toepassing. Dit bedrag zal van uw creditcard 

afgeschreven worden. De bekeuring zelf ontvangt u vaak 

rechtstreeks en dient u zelf direct aan de betreffende instantie 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 onder 

‘Payment Details: Estimated amount due’. Op het moment dat u 

het contract ondertekent, geeft u Avis autorisatie om dat bedrag 

additioneel van uw creditcard af te schrijven. Dit bedrag kan 

achteraf niet meer gerestitueerd worden.

Tip: vraag om een Nederlandse kopie van het contract, dat is vaak 

voor handen. U tekent altijd de Engelse versie.


