Autohuurvoorwaarden Griekenland
(exclusief Kefalonia & Ithaka)
▪

Verhuurder:

Hertz

▪

Type autohuur:

Auto inclusief

▪

Seizoen:

Zomer 2022

INCLUSIEF IN DE HUURPRIJS
• ONGELIMITEERD AANTAL KILOMETERS
• LUCHTHAVENAFLEVERINGSKOSTEN: exclusief Sitia APT: € 50 per enkele reis
• WA-VERZEKERING conform de lokale wettelijke voorwaarden
• AANVULLENDE WA-VERZEKERING VAN 7,5 MILJOEN EURO omdat de wettelijk verplichte lokale
dekkingssom onvoldoende is volgens de Sunny Cars standaard
• Dekkingssom: Personenschade: EUR 500.000, Materiele schade: EUR 100.000.
• CDW-VERZEKERING (schade aan huurauto)
• TP-VERZEKERING (diefstal van de huurauto)
• TERUGBETALING EIGEN RISICO: In geval van schade en/of diefstal belast de verhuurder 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.
• DEKKING GLAS-BANDEN-BODEM-DAKSCHADE: bij een schadegeval betaalt u de kosten aan de
lokale verhuurder. Na thuiskomst wordt deze schade door Sunny Cars vergoed, het is dus niet
nodig om lokaal een extra verzekering af te sluiten.
• EXTRA BESTUURDER: 1 inclusief, iedere andere extra bestuurder € 5 per dag
BELANGRIJKE HUURINFORMATIE:
• AANNAME/TERUGGAVE VAN DE HUURAUTO BUITEN OPENINGSTIJDEN: uitsluitend op aanvraag
kosteloos
• LUCHTHAVENAFLEVERINGSKOSTEN: voor Sitia Luchthaven gelden € 50 per enkele reis
afleveringskosten
• WAARBORG: Credit card (met pincode) op bestuurdersnaam verplicht. Het bedrag van het eigen
risico wordt als waarborg van uw creditcard afgeschreven. De hoogte van het eigen risico staat
vermeld onder 'Terugbetaling eigen risico en glas-banden-bodem-dakschade door Sunny Cars´.
Elektronische creditcards (zonder reliëf) worden niet geaccepteerd.
• RIJBEWIJS: men moet minimaal 1 jaar in bezit zijn van een geldig EU-rijbewijs.
• 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.
• MINIMUM/MAXIMUM LEEFTIJD: min. 21 jaar voor cat. YB, AB en BB; 25 jaar voor alle andere
categorieën.
Alle bovengenoemde kosten zijn exclusief de lokale belastingen en ter plaatse te betalen. De
genoemde toeslagen voor extra´s kunnen wijzigen en zijn derhalve niet te reclameren.
ONE WAY HUREN/GRENSOVERSCHRIJDING
• ONE WAY HUREN: uitsluitend op aanvraag mogelijk tegen kosten, de kosten worden bij
bevestiging doorgegeven. Kosteloos tussen Chania en Heraklion.
• link to one way sheet on Intranet: http://scdewiki01/wordpress/departments/reservationnl/reserveringen/landen-info/greece/

• GRENSOVERSCHRIJDING: Het meenemen van de auto naar het vasteland, tussen het vasteland en
de eilanden èn de eilanden onderling is uitsluitend op aanvraag mogelijk (uitgezonderd vasteland Lefkas en omgekeerd, deze zijn verbonden door een brug). De auto is niet verzekerd op de ferry.
Alle bovengenoemde kosten zijn exclusief de lokale belastingen en ter plaatse te betalen. De
genoemde toeslagen voor extra´s kunnen wijzigen en zijn derhalve niet te reclameren.
ACCESSOIRES
• BABYZITJE (tot 11 maanden): uitsluitend op aanvraag: € 4 per dag
• KINDERZITJE (tot 6 jaar): uitsluitend op aanvraag voor € 4 per dag. Verplicht voor kinderen onder
1m35.
• GPS: uitsluitend op aanvraag alleen mogelijk voor € 8 per dag
Alle bovengenoemde kosten zijn exclusief de lokale belastingen en ter plaatse te betalen. De
genoemde toeslagen voor extra´s kunnen wijzigen en zijn derhalve niet te reclameren.
TERUGBETALING EIGEN RISICO EN GLAS-BANDEN-BODEM-DAKSCHADE DOOR SUNNY CARS
• Het eigen risico op de schade- en diefstalverzekering bedraagt € 750 voor cat. YB, AB, BB; € 900
voor cat. DB, BC, AN, DN, BV; € 1.250 voor cat. WB, HB, HR; € 1.300 voor cat. JO. Bij schade of
diefstal wordt lokaal het eigen risico in rekening gebracht. Na terugkomst krijgt u het volledige
bedrag van Sunny Cars vergoed, mits u voldoet aan de voorwaarden. Deze vindt u terug in de
bijlage en in de Algemene Voorwaarden. In geval van nalatigheid of het schenden van de
huurvoorwaarden vervalt het recht op vergoeding.
• Sluit bij het ophalen van de huurauto dus geen aanvullende verzekeringen af. 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.
NOODNUMMER SUNNY CARS 24/7 BEREIKBAAR
Natuurlijk hopen wij dat alles soepel verloopt en u volop geniet met uw huurauto. Mocht er toch
iets niet naar tevredenheid worden afgehandeld, neem dan direct contact met ons op via
telefoonnummer: +31 23 5 699 690 zodat wij u nog tijdens de huur kunnen helpen met een
oplossing. Onze reserveringsafdeling is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00-20.00 uur en
in het weekend van 09.00 – 17.30 uur. Buiten deze openingstijden wordt u automatisch
doorgeschakeld naar onze 24-uurs bereikbaarheidsdienst.
Het is belangrijk dat u ons direct informeert over problemen ter plaatse. Alleen dan kunnen wij een
klacht die na thuiskomst wordt ingediend in behandeling nemen.

