Verhuurreglement Rida Verhuur.
Voordat u gaat huren:


Wij accepteren PIN en contante betalingen (geen creditcards),



De Borg dient vooraf betaald te worden. Dit kan als volgt:
-

Per vooruit betaling op onze bank.
Per Pin.
Contant.



Een reservering voor een datum die verder dan twee weken vooruit ligt, is pas definitief op
het moment dat de borgsom vooruit is ontvangen,



De borg minus de totale huurfactuur wordt na inname van de auto aan u terug betaald,



Het standaard Eigen Risico in geval van schade of diefstal is van toepassing. Deze staan
vermeld bij de te huren objecten,



Bij het ophalen van de auto is een dubbele legitimatie in de vorm van een geldig rijbewijs én
een geldig paspoort of identiteitskaart verplicht,



Bij annulering van huur binnen 48 uur (voor aanvang huur) wordt de helft van de huurprijs,
met een minimum van € 25,00 aan u in rekening gebracht,



Wanneer de bus/auto zonder bericht niet opgehaald wordt, dan wordt de volledige huurprijs in
rekening gebracht,



Wij hanteren de Algemene huurvoorwaarden van de BOVAG Verhuurbedrijven, op te vragen
in onze vestiging of klik HIER



U krijgt de auto/bus schoon en vol getankt mee. Na gebruik dient het voertuig schoon en vol
getankt bij ons te worden ingeleverd,



Wanneer u het voertuig niet vol getankt inlevert, zal er door ons getankt worden. De
brandstofkosten en een bedrag van €15,-- aan extra kosten zal doorbelast worden,



Roken is, en huisdieren zijn niet toegestaan in onze huurauto’s. Indien wij constateren dat dit
wel gebeurd is, zullen wij reinigingskosten aan u in rekening brengen, met een minimum van
€ 50,--,



Bij een vervuild ingeleverde auto zullen wij schoonmaakkosten aan u in rekening brengen
met een minimum van € 25,--,



Indien de huurder een gereden schade niet aan ons vermeldt bij het inleveren van de auto/bus,
zal naast het eigen risico een extra vergoeding van € 500,-- in rekening worden gebracht,



Verkeersovertredingen in de gehuurde periode zullen aan u doorbelast worden met een opslag
voor administratie kosten,



Uiteraard zijn onze auto’s voorzien van ANWB pechhulp met Europadekking.



Soms wordt met een huur-, demo- of vervangend vervoerauto strafbare feiten gepleegd, zoals
bijvoorbeeld diefstal. Om Autohuis Terneuzen B.V. en haar klanten hiertegen te beschermen,
heeft Autohuis Terneuzen B.V. in haar huur-, demo- of vervangend vervoer auto’s een
systeem geplaatst waarmee de locatie van de auto kan worden bepaald. Autohuis Terneuzen
B.V. zal van dat systeem gebruik maken en de locatie van de auto bepalen indien zij op grond
van de feiten en omstandigheden de verwachting heeft dat een strafbaar feit wordt gepleegd.

