
Autohuur Oostenrijk Zomer 

Portugal is hét land bij uitstek om te ontdekken per huurauto. Daarom biedt de Jong Intra Vakanties u in samenwerking met de zeer betrouwbare autoverhuurder Avis de 
mogelijkheid een huurauto bij te boeken.

Autohuur Portugal

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.

Begrippen
• Super CDW (volledige schadeverze-

kering)
• TP (gedeeltelijke diefstalverzekering 

met eigen risico bij diefstal)

Creditcard & Borg
Bij het huren van een auto is een cre-
ditcard 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 
of bijvoorbeeld de administratiekosten 
van eventuele verkeersboetes. Voor het 
verlies van sleutels wordt eveneens een 
bedrag in rekening gebracht. Brandstof 
is niet inbegrepen. De kosten voor de 
volle tank worden van uw creditcard 
afgeschreven. 
Bij vrijwel alle autoverhuurmaatschap-
pijen 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.

Extra’s
U kunt ter plaatse een aantal extra’s 
reserveren. Dit kan niet vooraf en dus 
ook niet gegarandeerd worden:
• Baby/kinderstoeltje € 9 p.d. met een 

maximum van € 91.

• Navigatie € 70 per huurperiode. 
• Wifi ca. € 5,50 p.d. 
• Tol. Ter plaatse betaalt u ca. € 1,70 p.d. 

voor een electronisch tolkastje. De 
tolgelden zelf worden door Avis op 
uw creditcard belast

Huurperiode
Indien u een fly-drive bij ons reserveert, 
heeft u de huurauto de gehele reisduur 
tot uw  beschikking. Indien u de huurau-
to 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 accommoda-
tie, geldt dat wanneer u de auto later 
inlevert dan de overeengekomen huur-
periode, 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 toe-
slag voor jonge bestuurders van  
€ 8 per dag voor de leeftijd 21 t/m 24 
jaar. 

Ophalen en inleveren
U kunt de auto ophalen en inleveren op 
de luchthavens van Faro, Funchal, Lis-
sabon en Porto.

One-way rentals
Zijn toegestaan.

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

Inbegrepen:
• Ongelimiteerd aantal kilometers
• Super CDW (Collision Damage  

Waiver) (excl. administratiekosten € 65 
bij schade of diefstal) 

• Schadeverzekering zonder eigen risico.
• Super TP (Theft Protection) - Diefstal-

verzekering zonder eigen risico.
• WDW (Windscreen Damage Waver) – 

Verzekering bij ruitschade.
• 1 extra bestuurder, voor overige 

bestuurders geldt een toeslag.

Niet inbegrepen:
•  Administratiekosten in geval boetes,  

€ 31 + de boetes zelf. 
•  Toeslag jonge bestuurders: zie mini-

mum/maximum leeftijd
•  Toeslag extra bestuurder (vanaf de  

3e bestuurder) ca.  € 8,64 p.d. met 
een maximum van € 86,39 (jonger 
dan 25 jaar € 21,17 per dag).

•  Ophalen en terugbrengen buiten 
openingstijden € 30.

•  Openingstijden Faro 06.00-00.00 uur, 
Funchal 08.00-00.00 uur, Lissabon 
06.00-01.00 uur en Porto 07.00-00.00 
uur.

• Bij verlies van autosleutels wordt u 
een toeslag van ca. € 80 berekend.

•  PAI (Personal Accident Insurance)
Dit is een persoonlijke ongevallen ver-
zekeringen voor de bestuurder en inzit-
tenden. Hiermee verzekert de huurder 
zich van een uitkering voor medische 
kosten bij blijvende invaliditeit of over-
lijden, als gevolg van een ongeval.
(Wij adviseren om voor vertrek na te 
gaan of de reis & of zorgverzekering 
de aanvullende PAI reeds dekt). 

•  Kosten vanwege verkeerde brandstof 
of de auto vies afleveren € 78

•  RSN (Roadside Safety Net) € 3 p.d.
Met RSN bent u verzekerd tegen 
pechhulp in geval van een aantal 
situaties die niet bij de standaard 
pechhulp zijn inbegrepen.
(sleutel verloren, lekke band, lege 
accu, sleutel in auto opgesloten, zon-
der brandstof komen te staan). Heeft 
u geen RSN afgesloten, dan krijgt 
u nog steeds pechhulp, maar dan 
betaalt u het bedrijf dat de pechhulp 
verleent zelf (alleen in geval van de 
genoemde situaties, standaard pech-
hulp is altijd inbegrepen). 

Bovenstaande informatie is gebaseerd 
op informatie die voorhanden was in 
augustus 2017. Het is een beknopt 
uittreksel met de belangrijkste voor-
waarden en bedragen. Ter plaatse 
ondertekent u het definitieve contract 
met alle informatie en tarieven die op 
dat moment geldig zijn.

Ondertekenen huur-
contract ter plaatse 
Let u bij het tekenen van het autohuur-
contract 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.

N.B. Alle genoemde bedragen zijn richtprijzen en excl. eventuele BTW


