INCLUSIEF BIJ DE HUURSOM
• ONGELIMITEERD AANTAL KILOMETERS
• LUCHTHAVENBELASTINGEN
• 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 BIJ EEN ONGEVAL OF TECHNISCH MANKEMENT
• VERGOEDING BIJ (POGING TOT) DIEFSTAL VAN INGEBOUWDE APPARATUUR UIT DE AUTO ZOALS
RADIO EN NAVIGATIESYSTEEM
• Tankregeling FF: Inleveren met benzinestand zoals opgehaald, meestal is dit 'vol-vol'
• VERGOEDING VAN DE KOSTEN VOOR HET VERLIES OF BESCHADIGING VAN DE
AUTOSLEUTEL/PAPIEREN
• VLF (WEGENBELASTING)/VIGNETTE in het land van verhuur
• LOKALE BELASTINGEN: Op de huurprijs en op alle genoemde inclusief diensten.
BELANGRIJKE HUURINFORMATIE:
• OPHALEN BUITEN OPENINGSTIJDEN: niet mogelijk
• WAARBORG: Creditcard met pincode op naam van de hoofdbestuurder verplicht. Debit cards en
prepaid cards worden niet geaccepteerd. Waarborg: € 300 voor cat. YB, BB, DB, DR, DC, DF, DG; €
600 voor alle andere categorieën.
• Tankregeling FF: met deze tankregeling levert u de huurauto in met dezelfde tankvulling als
waarmee u de huurauto ophaalde, meestal is dit ‘vol-vol’. Levert u de huurauto in met te weinig
brandstof, dan worden er (naast de ontbrekende brandstof), servicekosten in rekening gebracht.
• RIJBEWIJS: Men moet minimaal 1 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs
• MINIMUM/MAXIMUM LEEFTIJD: minimum leeftijd 21 jaar voor cat. YB, BB, DB, DF; 25 jaar voor
alle andere categorieën; maximum leeftijd 80 jaar
• VERLAGEN MINIMUMLEEFTIJD: 18-20 jaar mogelijk voor € 6,26 per dag voor cat. YB, BB, DB
• EXTRA BESTUURDER: € 9 per dag per bestuurder
Eventuele extra bestuurders moeten ter plekke ook een rijbewijs en paspoort overleggen om op
het huurcontract bijgeschreven te kunnen worden.
• VERLENGING: Een lopend contract kan niet verlengd worden, er moet een nieuwe reservering
worden gemaakt. De klant moet naar het dichtstbijzijnde kantoor om de nieuwe
huurovereenkomst te ondertekenen.
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 (tenzij anders
gespecificeerd per item). Als u de auto op een luchthaven ophaalt met extra diensten die niet zijn
inbegrepen, kan er een extra luchthavenbelasting op deze diensten geheven worden.

TERUGBETALING EIGEN RISICO DOOR SUNNY CARS
• Het eigen risico op de schade- en diefstalverzekering bedraagt € 1180,80 voor cat. YB, BB; € 1970
voor cat. DB, DF, DR; € 2830 voor alle andere categorieën.
• 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.
HOTELAFLEVERING/ONE WAY HUREN/GRENSOVERSCHRIJDING
• HOTELAFLEVERING: niet mogelijk
• ONE WAY HUREN: uitsluitend op aanvraag mogelijk tegen kosten
• GRENSOVERSCHRIJDING: uitsluitend op aanvraag mogelijk voor € 73,80 naar alle landen van de
Europese Unie inclusief Andorra, IJsland, Noorwegen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk
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 (tenzij anders
gespecificeerd per item). Als u de auto op een luchthaven ophaalt met extra diensten die niet zijn
inbegrepen, kan er een extra luchthavenbelasting op deze diensten geheven worden.
ACCESSOIRES
• BABYZITJE (0-11 maanden): niet beschikbaar
• KINDERZITJE (tot 7 jaar): uitsluitend op aanvraag mogelijk voor € 10 per dag, max. € 120 per
huurperiode
• BOOSTER ZITJE: uitsluitend op aanvraag mogelijk voor € 7 per dag, € 49 per week, max. € 91 per
huurperiode
• GPS: uitsluitend op aanvraag mogelijk voor € 8,94 per dag, max. € 89,40 per huurperiode.
Vervangingskosten: € 150
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 (tenzij anders
gespecificeerd per item). Als u de auto op een luchthaven ophaalt met extra diensten die niet zijn
inbegrepen, kan er een extra luchthavenbelasting op deze diensten geheven worden.
HYGIËNEMAATREGELEN
• Bij Sunny Cars staan uw gezondheid en veiligheid voorop. Wij zorgen er daarom voor dat onze
wagenparkaanbieders ter plaatse de juiste corona maatregelen treffen. Aan de balie worden de
afstands- en mondmaskerregels in acht genomen en de huurauto’s worden extra grondig gereinigd
en gedesinfecteerd.

