
Autohuur IJsland Winter 2017/2018

Malta en Gozo zijn de eilanden bij uitstek om te ontdekken per huurauto. Daarom biedt de Jong Intra Vakanties u in samenwerking met de autoverhuurder Meli Car  
Rentals de mogelijkheid een huurauto bij te boeken.

Autohuur Malta  

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 gelijk-
waardig type.

Begrippen
•  CDW (gedeeltelijke schadeverzekering met eigen risico bij schade)
•  PAI (persoonlijke inzittendenverzekering)
•  TP (diefstal verzekering)

Creditcard & Borg
Bij het huren van een auto is een creditcard verplicht. De creditcard dient op naam 
van de hoofdbestuurder te staan. 
U krijgt de volledige borg terug indien u de auto onbeschadigd inlevert. Voor het 
verlies van sleutels wordt eveneens een bedrag in rekening gebracht. 
Bij vrijwel alle autoverhuurmaatschappijen is het noodzakelijk om de pincode van uw 
creditcard in te voeren. Zorg derhalve dat u beschikt over een credit-card (op naam 
van de hoofdbestuurder) én de bijbehorende pincode. U loopt anders het risico de 
huurauto niet mee te krijgen.

Brandstof
De auto wordt met een volle tank afgeleverd, brandstof is niet inbegrepen. U dienst 
de auto met een volle tank in te leveren (anders wordt de ontbrekende brandstof + 
een toeslag doorberekend).

Extra’s
U kunt ter plaatse een aantal extra’s reserveren. Dit kan niet vooraf en dus ook niet 
gegarandeerd worden.
Kinderstoeltje ca. € 4,25 (+18% BTW) per dag. 

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/maximum leeftijd
De minimum leeftijd is 21. Er is een toeslag voor bestuurders voor de leeftijd 21 t/m 
24 jaar en 70 t/m 80 jaar van ca. € 8,50 (+18% BTW) per dag en u dient een medische 
verklaring bij u te hebben waarin staat dat u nog in staat bent om te rijden.

Ophalen en inleveren
U haalt de auto op en levert de auto weer in op de luchthaven van Malta. Voor opha-
len en terugbrengen buiten de kantooruren betaalt u ter plaatse een toeslag van  
€ 20 (+18% BTW). Openingstijden: 10.00 tot 20.00 uur. U mag de auto ook meene-
men naar het eiland Gozo maar dient deze altijd weer terug te brengen naar het 
kantoor op de luchthaven van Malta. 

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

Inbegrepen:
•  Ongelimiteerd aantal kilometers
•  CDW (gedeeltelijke schadeverzekering met eigen risico bij schade)
•  Hulp bij pech onderweg

Niet inbegrepen:
•  Administratiekosten in geval van boetes worden van uw creditcard ingehouden. 

De boete zelf ontvangt u thuis.
•  Toeslag jonge en oudere bestuurders: zie minimum/maximum leeftijd
•  Toeslag extra bestuurder ca. € 4,25 (+18% BTW) per dag 
•  Eigen risico: u behoudt een eigen risico (€ 250-350)
•  PAI verzekering ca. € 3 (+18% BTW) per dag
•  Verlagen van eigen risico Super CDW en TP (ca. € 8 - € 11 per dag)

Ondertekenen 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 baliemedewerker aan te geven voordat u tekent

Bovenstaande informatie is gebaseerd op informatie die voorhanden was in novem-
ber 2017. Het is een beknopt uittreksel met de belangrijkste voorwaarden en bedra-
gen. Ter plaatse ondertekent u het definitieve contract met alle informatie en tarieven 
die op dat moment geldig zijn.


