
AUTOHUUR NOORWEGEN AUTOHUUR ITALIË

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 ebruikt 
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 verhoogd met € 15).

-  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.

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 groep 1 (0-15 kilo) ca.  

€ 27 p.d. (bij boeking opgeven, ter plaatse 
te voldoen, max. 3 dagen).

- Huur stoelverhoger groep 2/3 (15-36 kilo) 
ca. € 11 p.d. (bij boeking opgeven, ter 
plaatse te voldoen, max. 3 dagen).

- Huur navigatiesysteem €  16 p.d.  
(max. € 147,50, bij boeking opgeven).

- Wifi router ca. € 13,50 p.d. (bij boeking 
opgeven, ter plaatse te voldoen)

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
Minimum leeftijd bestuurder 19 jaar en 
minimaal 1 jaar in het bezit van een rijbewijs. 
Toeslag bestuurder 19-25 jaar  ca. € 20 per 
dag, max. 15 dagen.

Administratiekosten
In geval van schade, diefstal en bekeuringen 
zijn er dministratiekosten van ca. € 60 van 
toepassing. 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.

One-way rentals
One-way toeslag is inbegrepen in de 
huursom (Geen extra toeslag voor huurauto 
ophalen en terugbrengen op andere 
luchthaven dan afhaalpunt, met uitzondering 
van Sardinië en Sicilië. Toeslag enkele reis 
van/naar Sardinië-vasteland ca. € 642 voor 
cat. B, C, ca. € 802 voor cat. D, E, F, G, ca.  
€ 855 voor cat. J, N en ca. € 1015 voor cat. K, 
M, O. Toeslag enkele reis van/naar Sicilië-
vasteland ca. € 227 voor cat. B, C, ca. € 284 
voor cat. D, E, F, G, ca. € 303 voor cat. J, N en 
ca. € 360 voor cat. K, M, O.

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

Inbegrepen:
- Onbeperkt aantal kilometers
- 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
- PAI (Personal Accident Insurance) 

persoonlijke inzittende verzekering
- Luchthaventoeslag
- 1 gratis extra bestuurder
- BTW (22%)
- VRF (kenteken registratietoeslag)
- Basis pechhulp voor mechanische 

problemen

- One-way toeslag geen extra toeslag voor 
huurauto ophalen en terugbrengen op 
andere luchthaven dan afhaalpunt, met 
uitzondering van Sardinië en Sicilië)

RSN  
(Roadside Safety Net)
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, zonder 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 pechhulp is altijd 
inbegrepen). RSN kost ca. € 5 per dag, max. 
15 dagen.

Late arrival
Mocht u na sluitingstijd 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 € 63. 
Deze toeslag komt voor uw eigen rekening.

Alle bedragen die ter plaatse in rekening 
worden gebracht, zijn inclusief 22% BTW.

Bovenstaande informatie is gebaseerd op 
informatie die voorhanden was in december 
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.

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. Er zijn op de 
verhuurkantoren in Italië ook Nederlandse 
versies van het huurcontract aanwezig zodat 
er geen misverstand kan ontstaan door de 
taal.


