Autohuurvoorwaarden Spanje - Vasteland
▪

Verhuurder:

Europacar

▪

Type autohuur:

Auto inclusief

▪

Seizoen:

Winterzon 2021 / 2022

INCLUSIEF IN DE HUURPRIJS
• ONGELIMITEERD AANTAL KILOMETERS
• LUCHTHAVENAFLEVERINGSKOSTEN
• WA/BA-VERZEKERING volgens de wettelijk geldende standaard
• AANVULLENDE WA/BA-VERZEKERING van 7,5 miljoen Euro
• CDW-VERZEKERING (schade aan de huurauto)
• TP-VERZEKERING (diefstal van de huurauto)
• TERUGBETALING EIGEN RISICO: In geval van schade en/of diefstal belast de autoleverancier u
met een eigen risico. Dit bedrag betaalt u ter plaatse en wordt u na thuiskomst door Sunny Cars
vergoed. Het is dus niet nodig om lokaal een extra verzekering af te sluiten.
• TERUGBETALING VAN SCHADE AAN GLAS, BANDEN, BODEM (INCL. OLIECARTER EN KOPPELING)
EN DAK VAN DE HUURAUTO. HET IS DUS NIET NODIG HIERVOOR LOKAAL EEN EXTRA VERZEKERING
AF TE SLUITEN
• TERUGBETALING DOSSIERKOSTEN VAN SCHADEAFHANDELING
• VERGOEDING VAN DE SLEEPKOSTEN EN VAN DE KOSTEN VOOR HET VERLIES EN BESCHADIGING
VAN DE AUTOSLEUTEL EN OF -PAPIEREN
• VERGOEDING BIJ (POGING TOT) DIEFSTAL VAN INGEBOUWDE APPARATUUR UIT DE AUTO ZOALS
RADIO EN NAVIGATIESYSTEEM
• EXTRA BESTUURDER: 1 inclusief, ieder andere bestuurder € 10,39 per dag, max € 63,54 per
huurperiode per bestuurder (max. 3 extra bestuurders)
Eventuele extra bestuurders moeten ter plekke ook een rijbewijs en paspoort overleggen om op
het huurcontract bijgeschreven te kunnen worden.
• ONGEVALLENVERZEKERING (PAI) met een dekking van 20.000 EUR per inzittende van de
huurauto
BELANGRIJKE HUURINFORMATIE:
• we have a no show fee with all Europcar/Keddy countries of € 150 per booking or full rental
value (=net rate) if value of rental is below € 150! We have NO cancellation fee, only the no show
fee!
• AANNAME BUITEN OPENINGSTIJDEN: Uitsluitend op aanvraag voor € 51,29 mogelijk
• WAARBORG: Contante waarborg mogelijk voor cat. YB, YBA, AB, ABA, BB, BBA, BV, DB en alleen
met inleveren binnen openingstijden, voor alle andere categorieën creditcard op bestuurdersnaam
verplicht. De waarborg is € 300. LET OP: voor cat. FB, FC, FU en MJ heeft de autoleverancier 2
creditcards op naam van de hoofdbestuurder nodig. Elektronische creditcards (zonder reliëf,
bijvoorbeeld Argenta) en prepaid/ debit cards worden niet geaccepteerd.
• TANKREGELING FF: Inleveren met benzinestand zoals opgehaald, meestal is dit ´vol-vol´.
Wanneer u de huurauto met minder brandstof inlevert dan afgesproken worden er, naast de
ontbrekende brandstof, servicekosten voor het aftanken in rekening gebracht. Voor de eerste tank
brandstof wordt meestal een waarborg gevraagd.
• RIJBEWIJS: Min. 1 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs.
• MIN/MAX LEEFTIJD: Minimum 25 jaar.
• VERLAGEN MINIMUMLEEFTIJD: 21-24 jaar mogelijk voor € 18,35 per dag (max € 178 per
huurperiode)

• MAXIMUM HUURPERIODE: maximaal $$PART_MAX_RENTAL_DAYS$$ dagen per voucher. Voor
een langere huurperiode moeten er 2 reserveringen gemaakt worden en bij het wisselen van de
vouchers een nieuw contract getekend.
• VERLENGING: alleen in overleg met het verhuurkantoor kan er een nieuw voucher gestuurd
worden met de
verlenging. Er hoeft geen nieuwe boeking gemaakt worden. Wel dient de klant terug naar het
kantoor te
gaan om een nieuw huurcontract te tekenen en eventueel ook een nieuwe borg achter te laten. Als
er geen
nieuw voucher is, zal de klant direct belast worden op zijn credit card.
Alle genoemde kosten voor accessoires en ter plaatse te betalen toeslagen zoals bijvoorbeeld ´one
way´ of het verlagen van de minimum leeftijd zijn exclusief de lokale belastingen.
TERUGBETALING EIGEN RISICO DOOR SUNNY CARS
• Het eigen risico op de schade- en diefstalverzekering bedraagt € 680 voor cat. YB, BB; € 794 voor
cat. DB, DV; € 1020 voor cat. DF; € 1360 voor cat. VB.
• Sluit bij het ophalen van de huurauto dus geen aanvullende verzekeringen af om het eigen risico
te reduceren of volledig af te kopen. Doet u dit toch, dan krijgt u de kosten voor deze (overbodig)
afgesloten verzekering niet van Sunny Cars terug. Ondervindt u problemen over deze voorwaarden
bij het ophalen van de auto, neem dan contact met ons op via ons noodnummer zodat we kunnen
bemiddelen.
ONE WAY HUREN/GRENSOVERSCHRIJDING
• ONE WAY HUREN: op aanvraag kosteloos mogelijk
• GRENSOVERSCHRIJDING: Uitsluitend op aanvraag toegestaan naar het Europese vasteland. Niet
toegestaan naar: Polen, Hongarije, Bulgarije, Roemenië, voormalig Joegoslavië, Groot Brittannië,
Republiek Tsjechië en Slowakije.
Alle genoemde kosten voor accessoires en ter plaatse te betalen toeslagen zoals bijvoorbeeld ´one
way´ of het verlagen van de minimum leeftijd zijn exclusief de lokale belastingen.
EXTRA INFORMATIE
• BOETES: in geval van boetes, zal de autoleverancier € 40,37 administratiekosten in rekening
brengen.
Alle genoemde kosten voor accessoires en ter plaatse te betalen toeslagen zoals bijvoorbeeld ´one
way´ of het verlagen van de minimum leeftijd zijn exclusief de lokale belastingen.

