S-RENT

,een onderdeel van SCHOONE KROMMENIE is aangesloten bij de BOVAG. Op het huren van zowel personenauto's als

bussen zijn de BOVAG-AVL voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn ter inzage/ verkrijgbaar in ons bedrijf. Persoonsgegevens kunnen worden geregistreerd conform artikel 18 van de BOVAG-AVL voorwaarden. Ter aanvulling op de BOVAG-AVL
voorwaarden staan hieronder onze eigen voorwaarden beschreven.
Huurder: Huurder moet minimaal 21 jaar zijn en minimaal 1 jaar in het bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs.
Bestuurders: De bestuurder(s) moet(en) minimaal 21 jaar zijn en minimaal 1 jaar in het bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs.
Betaling: dient per PIN gedaan te worden (minimaal het huurbedrag). Restant mag contant
Borg: Vooraf moet er een borg betaald worden. De hoogte van de borg is het vermoedelijke huurbedrag plus het bedrag van het
eigen risico.
Huurdag: een huurdag begint 's morgens om 08.00 uur en eindigt de volgende dag om 08.00 uur
Uitzondering op zaterdag, dan begint de huurdag om 09.00 uur.
Verlenging van de huurperiode: Verlenging van de huurperiode is alleen mogelijk indien men dit van tevoren meldt en toestemming
van de verhuurder krijgt. Hiertoe dient men een extra borgsom op tijdstip van de verlenging af te geven.
Dagdeel: Er zijn drie dagdelen: 08.00 tot 13.00 / 13.00 tot 17.00 / 17.00 tot 08.00 uur. Dagdelen zijn alleen op de dag zelf aan te
vragen en alleen mogelijk bij bestelwagens (uitgezonderd bestelwagen met laadklep). In het weekend is een dagdeel niet mogelijk
Afhalen van de auto: Bij het afhalen van de auto dient de huurder mee te nemen; de namen van alle bestuurders, inclusief kopieën van de rijbewijzen; geldig Nederlands rijbewijs en paspoort of identiteitskaart, de vermoedelijke huursom plus het bedrag van
het eigen risico.
Naar het buitenland: Als U naar het buitenland gaat is het aanbevolen een Internationale Reis- en Kredietbrief (IRK) mee te nemen
en een reisverzekering af te sluiten. U bent verplicht bestemming- en doorreislanden op te geven. (Wit-Rusland, Moldavie en Oekraine
zijn uitgesloten)
Terugbrengen van de auto: U dient de huurauto netjes af te leveren. Bij overmatige vervuiling van de auto
zullen er reinigingskosten in rekening worden gebracht. (Huis)dieren zijn niet toegestaan in de auto's
Inlevering auto na sluitingstijd: Bij inlevering na sluitingstijd blijft de huurder aansprakelijk tot de reguliere openingstijden.
Aftanken: gelieve altijd het bonnetje van het aftanken te tonen of aan de sleutel bevestigen
Verzuim melden schade: Bij het verzuimen van het melden van schade vervalt de afkoop van het eigen risico.
Interieurschade: Voor schade aan het interieur is de huurder persoonlijk aansprakelijk voor het volledige schadebedrag. Dit is niet
af te kopen.

