
AUTOHUUR NOORWEGEN

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. Contracten zijn vaak in meerdere talen aanwezig.

Credit Card
Bij het huren van een auto is een creditcard verplicht. De creditcard 

dient op naam van de hoofdbestuurder te staan. Er worden geen 

uitzonderingen gemaakt. Uw creditcard is tevens de borg. De borg 

wordt niet afgeschreven en later teruggestort. Er wordt alleen een 

bedrag gereserveerd. 

Inbegrepen in de autohuurtarieven:
- Ongelimiteerd aantal kilometers

- WA verzekering

- Super CDW en TP verzekering, schade- en diefstalverzekering 

zonder eigen risico

- WDW, ruitschadedekking

- Kentekenregistratietoeslag, luchthaventoeslag en BTW (25%)

Schade die veroorzaakt wordt door onjuist gebruik van de auto of 

onrechtmatig handelen, is wél voor eigen rekening. Ook schade aan 

banden en onderkant van de auto is voor eigen rekening. 

Niet inbegrepen:
- PAI: persoonlijke inzittenden verzekering. Indien u een 

goede reisverzekering heeft, is het niet nodig om deze 

inzittendenverzekering apart af te sluiten. Anders zijn de kosten ca. 

20 NOK  (ca. € 3) per dag. 

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.

Brandstof
U ontvangt de auto met een volle tank brandstof. Bij het 

ondertekenen van het contract, krijgt u wellicht verschillende 

opties aangeboden om de brandstof te betalen. Wat men u ook 

aanbiedt, het is altijd het voordeligst om de auto met een volle 

tank in te leveren. Indien u Avis de auto laat aftanken, betaalt u een 

hogere benzineprijs (actuele prijs, met een toeslag van ca. 30%) en 

eventuele extra kosten voor deze service. De benzineprijs kan dan 

uiteindelijk oplopen tot omgerekend €3 - €4 per liter! 

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. 

Minimum/maximum leeftijd
De minimum leeftijd is 19 jaar. Er is een toeslag voor jonge 

bestuurders t/m 24 jaar van ca. 160 NOK – 195 NOK per bestuurder 

per dag (afhankelijk van het type auto) met een maximum van 10 

dagen. Er is geen maximum leeftijd. Bestuurders boven 75 jaar 

hebben geen aparte verklaringen nodig. 

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

geldig rijbewijs.

One-way rentals
Indien u de auto op een andere plaats wilt afleveren dan waar u 

hem heeft opgehaald, gelden one way rental kosten. Deze zijn op 

aanvraag. 

Het meenemen van de huurauto over de grens
Het is mogelijk om de huurauto mee te nemen over de grens met 

Zweden en Finland. Er kunnen extra kosten voor berekend worden. 

Deze worden van uw creditcard afgeschreven.

Extra’s
U kunt ter plaatse een aantal extra’s reserveren.

- Baby/kinderstoeltje/zitverhoger: 250 NOK – 450 NOK (ca. € 30 

- € 50) per dag, met een maximum van 500 SEK (ca. € 57) per 

huurperiode

- Navigatie: 140 NOK (ca. € 15) per dag, met een maximum van 10 

dagen

- Extra bestuurder ca. 40 NOK (ca. € 5) per bestuurder per dag 

(excl. jonge bestuurders toeslag indien van toepassing). Met een 

maximum van 10 dagen. 

Tolkosten
Noorwegen heeft een automatisch tolregistratie systeem waarbij 

de automobilist niet hoeft te stoppen. U kunt apparatuur huren 

zodat ook u niet hoeft te stoppen maar gewoon kunt doorrijden. Dit 

kost ca. 40 NOK (ca. € 5) per dag, met een maximum van 10 dagen. 

De factuur voor de daadwerkelijk gemaakte tolkosten wordt ca. 14 

dagen na afloop van de huurperiode verstuurd. De tolkosten dient u 

zelf te betalen. 

Over alle bedragen die ter plaatse in rekening worden gebracht, 

wordt nog 25% BTW berekend.

Huurcontract ter plaatse 
Let u bij het tekenen van het autohuurcontract goed op het bedrag 

waar u voor tekent. Dit bedrag staat voor extra’s die u ter plaatse 

nog aangeboden krijgt, een ‘gratis’ upgrade of nog extra pechhulp 

verzekeringen. Indien hier kosten op staan waar u het niet mee eens 

bent, dan dient u dit direct bij de Avis medewerker aan te geven 

voordat u tekent. Vraag ook indien iets niet duidelijk is. Achteraf 

kunnen deze extra kosten niet meer gerestitueerd worden. 


