
AUTOHUUR KROATIË

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. De creditcard dient op naam 
van de hoofdbestuurder (let op: dit is de 
hoofdboeker!) te staan en wordt gebruikt 
als borg en voor het betalen van eventuele 
extra’s ter plaatse. De minimale borg die 
wordt gereserveerd op uw creditcard 
is € 300 en kan oplopen tot het totaal 
van de geschatte huurkosten, plus een 
volle tank plus 20% toeslag. 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 wordt niet geaccepteerd door Avis.

Brandstof
U ontvangt de huurauto met een volle tank 
en heeft hierbij de volgende opties: 
• Fuel up front: u koopt een volle tank 

benzine/diesel voordat u gaat rijden 
met de auto. Dat betekent dat u de auto 
niet volgetankt hoeft in te leveren. Er is 
geen teruggave van benzinekosten van 
toepassing, tenzij de tank helemaal vol is. 
Dus in dit geval zo leeg mogelijk inleveren, 
of toch helemaal vol. 

• Pay on return: als u geen ‘fuel up front’ 
heeft gekocht, maar de auto toch niet met 
een volle tank kan inleveren, dan kunnen 
wij dat voor u doen. Hiervoor berekenen 
we een aftankfee (kosten van de extra 
brandstof plus extra kosten voor het 
aftanken).

• Bring back full: u levert de auto met een 
volle tank in.

• De voordeligste optie is altijd om de auto 
zelf met een volle tank 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 voor optionele autohuur kiest bij 

het reserveren van uw accommodatie, geldt 
dat wanneer u de auto later inlevert dan de 
overeengekomen huurperiode, u ter plaatse 
extra huurdag(en) dient af te rekenen tegen 
het lokaal geldende tarief.

Minimum leeftijd
De minimum leeftijd is 21 jaar. Voor de 
categorieën H, J, M, N en L geldt een 
minimum leeftijd van 24 jaar. Voor jonge 
bestuurders (t/m 24 jaar) geldt een toeslag. 
Dit bedrag wordt ter plaatse van de 
creditcard afgeschreven.

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

Extra bestuurder
Er wordt een toeslag berekend voor extra 
bestuurders van HRK 85 per dag, met een 
maximum van HRK 850 per extra bestuurder 
per huurperiode. 

One-way rentals
Het is toegestaan om de huurauto op een 
andere locatie in Kroatië in te leveren dan 
waar u deze heeft opgehaald. De kosten 
hangen af van de locatie en varieren van 
HRK 300 tot HRK 1000. 

Grensoverschrijding / Border Crossing
Indien u met de huurauto de grens 
oversteekt naar Bosnie en Herzegovina, 
Montenegro en/of Servië, dient u ter plaatse 
eenmalig een Cross Border Insurance van ca. 
HRK 500 te betalen. Voor Slovenië zijn hier 
geen extra kosten aan verbonden.

Inbegrepen:
• Onbeperkt aantal kilometers
• WA verzekering
• Super CDW (Collision Damage Waiver) 

Schade verzekering zonder eigen risico
• Super TP (Theft Protection) Diefstal 

verzekering zonder
• Eigen risico
• WDW (Windscreen Damage Waiver) 

Ruitschade verzekering
• Luchthaventoeslag
• BTW (25%)
• VRF (kenteken registratietoeslag)

Niet inbegrepen 
• PAI (persoonlijke ongevallen verzekering)  

HRK 55. Indien u een goede reisverzekering 
heeft, is deze verzekering niet noodzakelijk.

Extra’s
U kunt tevens een aantal extra’s reserveren. 

Deze extra’s dient u op te geven bij boeking 

en ter plaatse per  creditcard te voldoen.
• Huur kinderzitje HRK 68 per dag 
• Huur zitverhoger HRK 45 per dag
• Huur navigatiesysteem HRK 105 per dag 
• Wifi HRK 68 per dag)
 
Late arrival
Mocht u na sluitingstijd (laagseizoen 21.00 
uur en hoogseizoen 22.00 uur) van het Avis 
kantoor verwachten te landen, dan dient u dit 
op de dag zelf door te geven. Kosten voor het 
langer open blijven van het kantoor HRK 375. 
Deze toeslag komt voor uw eigen rekening. 
Alle bedragen die ter plaatse in rekening 
worden gebracht, zijn inclusief 25% BTW. 

Administratiekosten
Bij bekeuringen zijn er administratiekosten 
van toepassing van ca. HRK 250. Dit bedrag 
zal door Avis van uw creditcard worden 
afgeschreven. De bekeuring zelf ontvangt u 
rechtstreeks en dient u zelf te betalen aan de 
betreffende instantie. Indien u de auto erg 
vies terug brengt zal Avis schoonmaakkosten 
doorbelasten. De kosten hiervoor zijn ca. 
HRK 450.

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 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.

INCLUSIEF SCHADE-, DIEFSTAL- EN RUITSCHADEVERZEKERING ZONDER EIGEN RISICO!


