
 

 
AutoVerhuur Voorwaarden  
  

● In alle auto’s is een radio-cd speler, en airco, aanwezig. 

● Alle bedrijfsauto laadruimtes van de huurauto’s zijn voorzien van bindlatten. 

● De verzekeringspremie is bij het tarief inbegrepen. 

● Gratis groene kaart bij grensoverschrijdend vervoer. 

● Indien het door u gewenste voertuig niet op de tarievenlijst vermeld staat, 

neem dan contact met onze verhuurmedewerker op. 

● Winterbanden en sneeuwkettingen op aanvraag aanwezig. 

● De hoogte van de waarborgsom is minimaal gelijk aan de geschatte 

huurkosten (met een minimum van € 250,00) te voldoen per pin bij aanvang 

van de huurperiode. 

● De tarieven vermeld op onze website zijn altijd exclusief 21% BTW, brandstof 

en assurantiebelasting. 

● Eigen risico auto’s t/m 3500 kg. Eigen risico per schadegeval voor de auto’s te 

besturen met B rijbewijs bedraagt € 750,00. 

● Schade aan of lekke banden, bovenhoofdse schade aan voertuigen en schade 

aan lading tijdens de huurperiode zijn voor rekening van de huurder. 

● De auto’s zijn bij uitgifte afgetankt en dienen ook weer afgetankt te worden 

geretourneerd. Mocht de auto niet zijn afgetankt brengen wij u naast de 

brandstof,  €15,- Excl. BTW servicekosten, in rekening. 

● Inzittendenverzekering: Voor huurauto’s met meer dan 3 zitplaatsen hanteren 

wij een verplichte inzittendenverzekering van € 3,50 per dag. Voor de overige 

types kunnen wij u deze aanbieden voor het tarief van € 2,00 per dag. 

● U dient minimaal 2 jaar in het bezit van een rijbewijs te zijn om een bestelbus 

te huren en minimaal 24 jaar oud te zijn om een personenauto te kunnen 

huren. 

● Annulering dient uiterlijk voor 09.00 uur en uiterlijk 24 uur voorafgaande aan 

de verhuur aan ons kenbaar gemaakt te zijn. Indien er niet tijdig wordt 

geannuleerd zullen alle verhuurkosten verhaald worden op de huurder. 

● Overbelading is niet toegestaan en het risico is geheel voor de huurder. 

● Gaat u naar het buitenland dan dient u in verband met de verzekering ons 

hiervan in kennis te stellen, het is alleen toegestaan om binnen Europa te 

reizen en wij adviseren hiervoor een  reisverzekering af te sluiten. 

 



 

● De huurder dient tijdens de huurperiode het oliepijl en het koelvloeistofniveau 

te controleren, en indien nodig bij te vullen. Mochten hierdoor toch problemen 

ontstaan is de schade voor rekening van de huurder. 

● Bekeuringen en beschikkingen zullen worden doorbelast aan de huurder, 

tevens worden er € 12.50 administratiekosten in rekening gebracht. 

● Roken is niet toegestaan in onze voertuigen. 

● Al onze auto’s zijn voorzien van een WA verzekering. De polis ligt ter inzage op 

ons kantoor. 

● In geval van pech, schade, aanrijding, verduistering of diefstal dient men direct 

contact op te nemen met de verhuurder. Wij verwijzen hierbij naar de 

noodnummers in de zwarte map welke in elk voertuig aanwezig is. Huurder 

dient bij schade en of aanrijding altijd een compleet ingevuld schadeformulier 

in te leveren. 

● Autoverhuur AutoOomen behoudt zich het recht voor om de volledige 

schadekosten aan u door te belasten indien het schadeformulier niet volledig 

wordt ingevuld en / of niet wordt ingeleverd. 

● Indien de huurauto”extreem vies” wordt ingeleverd kunnen er 

schoonmaakkosten in rekening worden gebracht. De schoonmaakkosten zijn 

gerelateerd aan de benodigde tijd met een minimum van €25,00 e.e.a. naar 

inzicht van de verhuurmedewerker. 

● Voor bestelwagens dient de huurder zelf voor de benodigde vergunningen en 

documenten te zorgen. 

● Haal- en brengservice bij lange termijn verhuur gratis. 

● Huurt u voor een langere termijn dan gelden sterk gereduceerde tarieven. Ook 

voor u een offerte op maat? Onze verhuurmedewerkers rekenen het graag 

voor u uit. 

● Bij het afhalen van de huurauto is dubbele legitimatie in de vorm van een 

geldig rijbewijs en geldig paspoort of identiteitskaart verplicht. 

● Uw rijbewijs en identiteitsbewijs worden gecontroleerd via DVS (Document 

Verificatie Systeem) en AWS (Autoverhuur Waarschuwing Systeem). 

● Autoverhuur AutoOomen behoudt zich te allen tijde het recht voor om in 

voorkomende gevallen, zonder opgaaf van reden, de auto niet te verhuren. 

● Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van drukfouten en wijzingen. 

● Wij werken conform BOVAG voorwaarden, die u hier kunt vinden: BOVAG. 

● Bij schade of pech dient u met ons contact op te nemen via tel. 0161 437 437 of 

mob. 06-53678480. 

https://www.truckrent.nl/site/media/Algemene-voorwaarden-Verhuur-A4-drukbestand.pdf

