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AUTOHUUR HERTZ VOORWAARDEN
Hertz Tarief Pakketten
Pakket Fully Inclusive: in deze tarieven zijn opgenomen een ongelimiteerd aantal mijlen, LDW, 
LIS, lokale toeslagen, airport fees en sales tax. 
Pakket Fully Inclusive & NeverLost: gelijk aan Fully Inclusive plus het gebruik van het Hertz GPS 
systeem in het voertuig. 
Pakket All Inclusive: in deze tarieven zijn opgenomen een ongelimiteerd aantal mijlen/kilome-
ters, LDW, LIS, lokale toeslagen, airport fees, toeslag voor maximaal 4 medebestuurders boven 
de 25 jaar, volle tank benzine en sales taxes. 
Pakket All Inclusive & NeverLost: gelijk aan All Inclusive plus het gebruik van het Hertz GPS sy-
steem in het voertuig. 

Regio aanduiding verhuurlocaties
* West: Arizona, Colorado, Nevada, New Mexico, Oregon, Utah, Texas en Washington 
 State
**Overige staten:  alle overige staten

Bagage 
In verband met de altijd toch nog beperkte bagageruimte raden wij u aan om zo veel mogelijk 
zachte reistassen in plaats van grote harde koffers mee te nemen. 

Brandstof
De huurauto wordt standaard met een volle tank geleverd en moet ook met een volle tank 
weer worden ingeleverd. Als dit niet gebeurt, dan wordt er een toeslag doorberekend. Vanaf 
het All Inclusive pakket is een volle tank brandstof wel inbegrepen (u hoeft dan niet uw auto 
volgetankt in te leveren).

Reservering MOET ALTIJD op naam van de hoofdbestuurder 
Een creditcard is verplicht voor iedere bestuurder en dient altijd ook op naam van de huurder/
hoofdbestuurder te staan en moet voorzien zijn van een goed werkende pincode.

Extra’s
Kinderzitjes zijn in de meeste staten verplicht voor kinderen t/m 6 jaar en dienen bij reserve-
ring te worden aangevraagd. De ter plaatse te betalen kosten bedragen US$/CA$ 13 per dag 
(max. US$/CA$ 91 per huurperiode). Beschikbaarheid van kinderzitjes kan niet worden gega-
randeerd en u dient ter plaatse een borgsom te voldoen.

Hoogseizoentoeslag
De hoogseizoentoeslag is van toepassing bij huren beginnende in de vermelde periode en 
geldt voor de gehele huurperiode. Indien de huur aanvangt in het laagseizoen is voor de 
gehele periode de laagseizoenprijs van toepassing.

Huurovereenkomst
Op de verhuurlocatie wordt de volledige huurovereenkomst ingevuld. De afgesloten verzeke-
ringen worden getekend met ‘accept’ of ‘decline’ en onderaan tekent de huurder voor akkoord. 
Medebestuurders moeten altijd vermeld worden op het huurcontract, zo niet dan zijn deze bij 
schade of een ongeval niet verzekerd.

Huurperiode
Min. 5 huurdagen / max. 62 huurdagen (1 huurdag is 24 uur). Bij overschrijding van de gere-
serveerde huurperiode wordt ter plaatse een extra toeslag in rekening gebracht. Indien de 
auto eerder wordt ingeleverd dan overeengekomen wordt geen restitutie verleend. Voor huren 
korter dan 5 dagen gelden andere tarieven.

Lokale belastingen, sales taxes en airport fees
De lokale belastingen zijn reeds inbegrepen in de huurprijs. Over de One way kosten en even-
tueel ter plaatse bijgekochte extra’s dienen verplichte lokale belastingen betaald te worden, 
variërend per staat van ca. 3 tot 20%. In Canada wordt voor huren die aanvangen in de stede-
lijke gebieden van Toronto en Montreal een eenmalige Parking Fee van ca. CA$ 15 geheven.

Medebestuurders
Betalen US$ 13,50/CA$ 13 p.p. per dag (max. ca. US$ 95/CA$ 91 p.p. per huurperiode). Behalve 
in de staat Californië, hier is geen toeslag van toepassing. In de staat Nevada is de toeslag voor 
elke medebestuurder US$ 12 p.p. per dag (max. ca. US$ 189 p.p. per huurperiode). In de staat 
New York betaalt men US$ 3 p.p. per dag (max. US$ 189 p.p per huurperiode). Vanaf het All 
Inclusive tarief is de toeslag voor 4 medebestuurders reeds inbegrepen. Indien de medebe-
stuurder niet heeft bijgetekend op het huurcontract, dekt de verzekering geen schade.

Minimum leeftijd en rijbewijs
De minimum leeftijd om een auto van Hertz te huren bedraagt 20 jaar, met uitzondering van 
New York, Michigan en Québec waar de min. leeftijd 18 jaar is en Mississippi waar de min. 
leeftijd 21 jaar is. De minimum leeftijd voor de Prestige en Adrenaline voertuigen is 25 jaar. Alle 
bestuurders dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, paspoort en een creditcard.

Tabel leeftijdstoeslagen, prijzen per persoon per huurdag
AMERIKA

Leeftijd New York (staat) Michigan Overige staten
Cat. A-F Overige cat. Cat. A-F Overige cat. Cat. A-F Overige cat.

18-19 jaar US$ 52 Niet mog. US$ 52 Niet mog. Niet mog. Niet mog.
20-24 jaar US$ 35 US$ 45 US$ 27 US$ 30 US$ 27 US$ 35

CANADA
Leeftijd Québec Overige staten

Cat. A-F Cat. G-U Cat. A-F Cat. G-U
18-19 jaar CA$ 52 CA$ 52 Niet mog. Niet mog.
20-24 jaar CA$ 15 CA$ 25 CA$ 25 CA$ 30

NeverLost navigatiesysteem
Indien u ter plaatste besluit het NeverLost systeem te huren dan geldt er een toeslag van  
US$/CA$ 14,65 per dag (maximaal US$/CA$ 205,10 per huur). Hierover moet nog de lokale 
salestax betaald worden. Dit GPS-systeem is te huur op de meeste verhuurlocaties en bij de 
meeste autotypes. Het verdient de aanbeveling om dit vooraf te reserveren. De kosten voor 
NeverLost zijn reeds inbegrepen in de pakketten Fully Inclusive + NeverLost en All Inclusive + 
NeverLost. 

One way rental mogelijkheden / drop-off kosten
Het is mogelijk de auto in te leveren in een andere plaats dan waar deze is opgehaald. One Way 
rentals zijn op aanvraag en dienen van tevoren gereserveerd te worden. De drop-off kosten, 
exclusief sales tax, dient ter plaatse te worden betaald en is onder voorbehoud van wijzigingen. 

Voor one-way rentals in Amerika gelden, afhankelijk van het autotype, de volgende richt-
lijnen m.b.t. drop-off kosten (alle vermelde categorieën zijn die van Hertz):
0- 200 mijl: US$ 75 - US$ 150 501-1.000 mijl: US$ 250 - US$ 450
201-500 mijl: US$ 150 - US$ 300 1.001 mijl en meer: US$ 500 - US$ 700

- Voor de categorieën A t/m Q4 gelden geen drop-off kosten luchthaven-stad v.v. binnen 
en tussen Arizona, Californië (voor San Francisco gelden afwijkende voorwaarden) en 
Nevada (v.v.).

- Voor de categorieën A t/m `Q4 gelden geen drop-off kosten binnen Florida of tussen de 
luchthavens Newark, La Guardia en JFK

- One way rentals binnen de staten Hawaii en Alaska zijn alleen onder bepaalde voorwaarden 
toegestaan

- Overige one way voorwaarden op aanvraag

Voor one-way rentals in Canada gelden de volgende richtlijnen m.b.t. drop-off kosten (alle 
vermelde categorieën zijn die van Hertz):
- Ophalen in Vancouver, inleveren in Calgary:  geen kosten
- Ophalen in Calgary, inleveren in Vancouver: CA$ 100 (voor reseveringen t/m 31/3/18)
- Ophalen in Calgary, inleveren in Vancouver: CA$ 200 (voor reseveringen vanaf 1/4/18)
- Voor de categorieën A, B, D, T, T6 en U is een one way rental alleen toegestaan tussen ver-

huurstations in dezelfde plaats
- Overige one way voorwaarden op aanvraag

Het is toegestaan bepaalde in Canada gehuurde auto’s op bepaalde verhuurstations in Ame-
rika in te leveren, en/of andersom. Vraag uw ANVR reisadviseur of de Jong Intra Vakanties naar 
de mogelijkheden, voorwaarden en tarieven.

Reserveringen 
Reserveringen kunnen tot uiterlijk 24 uur voor vertrek uitsluitend op basis van vermelde cate-
gorieën (niet op basis van specifieke modellen) gemaakt worden. De in de kleurenbrochure 
afgebeelde autotypes dienen uitsluitend als voorbeeld en kunnen door gelijkwaardige model-
len vervangen worden. 

Restricties
Het is toegestaan vanuit de USA naar/in Canada te rijden v.v. maar de auto moet in het land 
van ophalen worden ingeleverd (enkele uitzonderingen op aanvraag verkrijgbaar). Het is niet 
toegestaan om op onverharde wegen en te rijden en zonder extra verzekeringen in Mexico 
te rijden. In Alaska is het verboden te rijden op onverharde wegen zoals; The Dalton, Steese, 
Dempster, Elliot, Denali & Taylor Highways.

Tolwegen
Het kan zijn dat u tijdens uw reis tolwegen tegenkomt, inmiddels worden meer en meer 
tolwegen 100% elektronisch. Dit houdt in dat u bij een Toll Plaza niet door een medewerker 
geholpen wordt maar dat alles elektronisch verloopt. Bij deze elektronische plazas kunt u uit-
sluitend betalen met een elektronische toll pass card. Van deze kaarten bestaan verschillende 
varianten en ook verschillen de kaarten per gebied. Vraag bij het ophalen van uw huurauto 
aan de verhuurder om meer informatie. 100% elektronische Toll Plazas vindt u onder andere in 
Florida (Turnpike), Noord-Texas (Dalllas North Tollway, Addison Airport Toll Tunnel en Mountain 
Creek Lake Bridge) en in de omgeving van Denver (E-470). Vraag bij ophalen van de huurauto 
naar de wegen die voor uw route van belang zijn en naar de mogelijkheden om deze wegen 
eventueel te mijden. Zorg dat u goed geïnformeerd de weg op gaat. Voor de tolwegen die nog 
niet 100% elektronisch zijn, bestaat er een service waarmee u door de Express Lanes kan rijden 
met uw huurauto: Toll Pass Service Convenience Charge. De Highway Toll Administration (HTA) 
berekent de tol, samen met een kleine toeslag dan direct door op uw creditcard.

Upgrade
Indien u ter plaatse besluit een huurauto te nemen uit een hogere categorie dan oorspron-
kelijk gereserveerd, worden er extra kosten in rekening gebracht tegen de lokaal geldende 
tarieven en taxen, welke u ook ter plaatse dient te betalen.

Verzekeringen
In de tarieven is een Loss Damage Waiver (LDW) opgenomen. Deze verzekering dekt de 
financiële aansprakelijkheid bij schade aan de huurauto of bij diefstal (mits de bepalingen in 
het huurcontract niet zijn overtreden). Er is geen eigen risico in Amerika. Tevens is in het con-
tract een Liability Insurance Supplement (LIS) opgenomen. Hiermee bent u gedekt tot een 
maximum van US$ 1.000.000. Bij de LIS verzekering is tevens een Uninsured Motorist verzeke-
ring inbegrepen. U bent daardoor verzekerd tot een bedrag van US$ 100.000 voor het geval u 
wordt aangereden door een onverzekerde automobilist en persoonlijke schade heeft.
In Canada is een aansprakelijkheidsdekking tot maximaal CA$ 1.000.000 inbegrepen. In 
Canada heeft u een eigen risico van CA$ 500, hetgeen afkoopbaar is door het afsluiten van een 
Deductable Waiver (DW) van ca. CA$ 12 per dag.
In sommige gevallen wordt u ter plaatse nog een Personal Accident Insurance (PAI) of  
Uninsured/Underinsured Motorist Protection (UMP) verzekering aangeboden. Indien u een 
goede reisverzekering heeft afgesloten is deze niet nodig!

Waarborgsom / deposit
Bij het in ontvangst nemen van de huurauto dient u d.m.v. een creditcard op naam van de 
huurder een waarborgsom te betalen welke mede gebaseerd wordt op eventuele extra’s die 
niet zijn inbegrepen en ter plaatse betaald dienen te worden.

Algemeen voorbehoud 
Alle hiervoor genoemde prijzen, percentages en voorwaarden zijn gebaseerd op gegevens die bij 
het in druk geven van deze brochure door Hertz verstrekt zijn. Onder invloed van lokale wetgeving 
kunnen deze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U wordt daarom verzocht zich 
bij het verhuurstation op de hoogte te laten stellen van de laatste verhuurvoorwaarden.

Alle genoemde bedragen in Amerikaanse of Canadese dollars (US$/CA$) zijn bedragen die ter 
plaatse dienen te worden voldaan.

Reservering MOET ALTIJD  op naam van de hoofdbestuurder
Let u er goed op dat bij het maken van de reservering voor de autohuur deze ALTIJD op naam 
van de hoofdbestuurder wordt geboekt, die in het bezit MOET zijn van een creditcard en een 
geldig rijbewijs. Als dit niet wordt gedaan, zult u ter plaatse de huurauto niet meekrijgen!


