VOORWAARDEN EN CONDITIES AUTO TENTEN AUTOVERHUUR
- De aanvraag van een huurauto gebeurd volgens de aanvraag huurauto
procedure.
- Bij het ophalen van de huurauto dient de huurder zich te legitimeren met een
geldig rijbewijs, een geldig paspoort of ID kaart .
- De borgstelling wordt gebaseerd op het vooraf geschatte huurbedrag met een
minimum van€ 500,-. Borgstelling kan uitsluitend geschieden met Creditcard
(Eurocard en Visa) of met Pinpas die tevens op naam dienen te staan van de
huurder. Contante borgstelling wordt niet geaccepteerd.
- De betaling dient te geschieden tenzij anders is overeengekomen bij
inlevering van de auto.
- De prijzen van autoverhuur zijn gebaseerd op tijd en kilometers.
- De huurprijs wordt berekend per kalenderdag en op basis van 100 vrije
kilometers.
- Een hele huurdag loopt bijvoorbeeld van 08.00 uur tot 08.00 uur of van 17.00
tot 17.00 uur (24 uur)
- De vermelde prijzen zijn exclusief brandstofkosten. Kosten voor onderhoud,
slijtage en olie zijn bij de prijs inbegrepen.
- Bij de tarieven zijn inbegrepen: BTW, verzekering( WA / Casco, € 500,-- excl.
btw per schade ) eigen risico, afschrijving, rente, normaal onderhoud,
mobiliteitsgarantie en houderschapsbelasting.
- Prijswijzigingen voorbehouden.
- Wij verhuren uitsluitend per dag, weekend, week of maand(en).
- De auto dient rookvrij te blijven mocht dit bij terugkomst van auto niet het
geval zijn worden de schoonmaakkosten op bestuurder verhaald. De huurauto
wordt afgeleverd met een volle tank en bij terugkomst dient deze ook afgetankt
worden in geleverd. Mochten er tijdens de huurperiode verkeersovertredingen
worden gepleegd worden deze verhaald op bestuurder incl. handelingskosten
van €10,- Gratis 24 uur hulpdienst door geheel Europa. Alle huurauto’s zijn voorzien
van een groene kaart. De auto’s mogen gereden worden in de landen van de
EU, Noorwegen en Zwitserland mits vooraf aangegeven bij Auto Tenten. i.v.m.
de benodigde documenten. In volgenden landen mag uitsluitend na
schriftelijke toestemming van Auto Tenten gereden worden: Cyprus, Estland,
Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije en Tsjechie.
Berijder gaat akkoord met bovenstaande voorwaarden huurauto

