Huurvoorwaarde Autobedrijf Dirks
Wanneer u de auto ophaalt, heeft u het volgende nodig:
•

Paspoort of ID-kaart

•

Een geldig rijbewijs

•

Een mogelijkheid om de borg te betalen: Pin

Huurtijden
Huur dag:

Een huur dag is van 08:00 ’s ochtends tot de volgende dag 08:00 in de ochtend, wilt u de auto later inleveren komt er een dag huur bij.
Weekendtarief:
Het weekendtarief loopt van zaterdag ochtend 08:00 tot maandagochtend 08:00.
Weektarief:
Het week tarief loopt van ’s ochtends 08:00 tot 7 dagen later 08:00 in de ochtend.

Borg
Het borg bedrag dient betaald te worden bij ophalen van de auto/bus. Dit bedrag wordt aan de balie voldaan met een pin transactie.
Bij het inleveren van de van de huurwagen wordt het bedrag weer direct weer terug gepind op de gewenste rekening (indien er geen kosten in rekening gebracht worden
omtrent een schadegeval).

Eigen Risico schade
Indien de carrosserie van de auto wordt beschadigd, dekt de verzekering de kosten. Het maximumbedrag dat u dient te betalen voor de reparatiekosten is het eigen
risico. Dit varieert per voertuig.
Eventuele kosten die niet gedekt worden door de verzekering, kunnen achteraf in rekening gebracht worden (denk bijvoorbeeld aan schade aan het interieur, een kleine
schade of tanken van de verkeerde brandstof).
Eigen risico halveren
Voor een bedrag van €7,- per dag kunt u zich extra verzekeren, hierdoor zal het eigen risico bedrag gehalveerd worden.

Brandstofbeleid
U krijgt het voertuig mee met een volledig gevulde brandstoftank, u dient deze dan ook weer volledig gevuld terug te brengen.
Mocht bij teruggave blijken dat de brandstoftank niet afgevuld is, kunnen we de brandstofkosten + de af tankkosten achteraf in rekening brengen.
Kilometerbeleid
Naast de huurkosten van het voertuig heeft u 100 vrije kilometers per dag, daarnaast worden er meer kilometers in rekening gebracht. Dit bedrag varieert per voertuig.
Dit bedrag dient te worden voldaan bij teruggave van de auto.

Bovag
Daarnaast zijn de Bovag huurvoorwaarden van kracht:
https://www.bovag.nl/BovagWebsite/media/BovagMediaFiles/Downloads/Garantie%20en%20voorwaarden/BOVAG-Huurvoorwaarden-auto-(particulier)-1-2-2018.pdf
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