DB – VAUXHALL ASTRA of gelijkwaardig

ALL-IN/FF/AD

Eigenschappen:
4 deuren
Airconditioning
ACRISS-code: CDMR
Geschikt voor:
Passagiers: 4 volwassenen
Bagage: 2 koffers

INCLUSIEF IN DE HUURPRIJS


















ONGELIMITEERD AANTAL KILOMETERS
LUCHTHAVENAFLEVERINGSKOSTEN
WA/BA-VERZEKERING volgens de wettelijk geldende standaard: Totale dekking GBP
100.000.000. Materiële schade GBP 100.000.000. Letselschade GBP 100.000.000
AANVULLENDE WA/BA-VERZEKERING van 7,5 miljoen Euro
CDW-VERZEKERING (schade aan de huurauto)
TP-VERZEKERING (diefstal van de huurauto)
TERUGBETALING EIGEN RISICO: In geval van schade en/of diefstal belast de autoleverancier u
met een eigen risico. Dit bedrag betaalt u ter plaatse en wordt u na thuiskomst door Sunny
Cars vergoed. Het is dus niet nodig om lokaal een extra verzekering af te sluiten.
TERUGBETALING VAN SCHADE AAN GLAS, BANDEN, BODEM (INCL. OLIECARTER EN
KOPPELING) EN DAK VAN DE HUURAUTO. HET IS DUS NIET NODIG HIERVOOR LOKAAL EEN
EXTRA VERZEKERING AF TE SLUITEN
TERUGBETALING DOSSIERKOSTEN VAN SCHADEAFHANDELING
VERGOEDING VAN DE SLEEPKOSTEN EN VAN DE KOSTEN VOOR HET VERLIES EN
BESCHADIGING VAN DE AUTOSLEUTEL EN OF -PAPIEREN
VERGOEDING BIJ (POGING TOT) DIEFSTAL VAN INGEBOUWDE APPARATUUR UIT DE AUTO
ZOALS RADIO EN NAVIGATIESYSTEEM
EXTRA BESTUURDER: 1 inclusief, iedere andere bestuurder GBP 10,83 per dag per bestuurder
(max. GBP 108,30 per huuperiode), maximaal 8 extra bestuurders toegestaan. Eventuele
extra bestuurders moeten ter plekke ook een rijbewijs en paspoort overleggen om op het
huurcontract bijgeschreven te kunnen worden.
ONGEVALLENVERZEKERING (PAI) met een dekking van 20.000 EUR per inzittende van de
huurauto
WEGENBELASTING

AUTOLEVERANCIER TER PLEKKE:


Keddy by Europcar

BELANGRIJKE HUURINFORMATIE:














AANNAME/INLEVEREN BUITEN KANTOORUREN: uitsluitend op aanvraag mogelijk; bij een
verhuurlocatie op de luchthaven, aanname: GBP 50 mogelijk, inleveren buiten openingstijden
GBP 40, inleveren kosteloos voor de volgende luchthavens: Aberdeen, Belfast, Birmingham,
Blackpool, Bournemouth, Bristol, Cardiff, Derry, East Midlands, Edinburgh, Exeter, Glasgow,
Inverness, Leeds/Bradford, Liverpool, London, Luton, Manchester, Newcastle, Newquay,
Norwich, Prestwick, Southampton, Stansted. Niet mogelijk indien de huurauto als walk-in
("WIN") geboekt wordt en bij ophalen voor Oxford, Bracknell, Eastbourne en Victoria Railway
Station.
WAARBORG: Credit card op bestuurdersnaam verplicht. De waarborg is GBP 700.
Elektronische creditcards en creditcards zonder reliëf worden niet geaccepteerd.
BELANGRIJK!!: Rijbewijs, paspoort en ticket van de terugvlucht/overtocht dienen bij het
ophalen van de auto getoond te worden, hiernaast moet u een document hebben waarbij u
kunt bewijzen woonachtig te zijn buiten het Verenigd Koninkrijk bijv. een energie- of
telefoonrekening.
TANKREGELING FF: Inleveren met benzinestand zoals opgehaald, meestal is dit ´vol-vol´.
Wanneer u de huurauto met minder brandstof inlevert dan afgesproken worden er, naast de
ontbrekende brandstof, servicekosten voor het aftanken in rekening gebracht. Voor de eerste
tank brandstof wordt meestal een waarborg gevraagd.
RIJBEWIJS: men moet minimaal 1 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Bestuurders
van 22-24 jaar moeten minimaal 2 jaar in bezit zijn van een rijbewijs. Rijbewijs, paspoort en
ticket van de terugvlucht/overtocht dienen bij het ophalen van de auto getoond te worden,
hiernaast moet u een document hebben waarbij u kunt bewijzen woonachtig te zijn buiten
het Verenigd Koninkrijk bijv. een energie- of telefoonrekening.
MINIMUM/ MAXIMUM LEEFTIJD: minimum leeftijd is 26 jaar. De maximum leeftijd is 75 jaar
voor autohuur in Pembroke, Carmarthen, Plymouth, Exeter en Taunton
VERLAGEN VAN DE MINIMUMLEEFTIJD: voor GBP 29.17 per dag mogelijk: Vanaf 22 jaar voor
cat. YB, AB, CB, DB; vanaf 23 jaar voor cat. FBA, DBA, DC, FC, DF, FF, JF, FV; vanaf 25 jaar voor
cat. HC, JC, HG, VB, VC. Op de volgende locaties is het verlagen van de minimumleeftijd niet
mogelijk: 24 jaar voor Doncaster, Leeds stad, Leeds luchthaven, Manchester Salford; 25 jaar
voor Oldham, Reading, Sheffield
Alle genoemde kosten voor accessoires en ter plaatse te betalen toeslagen zoals bijvoorbeeld
´one way´ of het verlagen van de minimum leeftijd zijn exclusief de lokale belastingen.

TERUGBETALING EIGEN RISICO DOOR SUNNY CARS


Het eigen risico op de schade- en diefstalverzekering bedraagt GBP 1200 voor cat. DC, CB, DB,
DF, AB, YB; GBP 1500 voor alle andere categorieën

HOTELAFLEVERING/ONE WAY HUREN/GRENSOVERSCHRIJDING









HOTELAFLEVERING: niet mogelijk.
ONE WAY HUREN NATIONAAL: op aanvraag binnen het vasteland mogelijk tussen GBP 19 en
GBP 110. Van UK naar Noord Ierland en vice versa GBP 250. One ways in Noord Ierland zjin
kosteloos, behalve tussen Derry en Belfast: GBP 48. Een boete van GBP 125 wordt in rekening
gebracht als de auto bij St. Pancras of Southampton Port wordt ingeleverd. Met minibus en
automaten mag er geen one way gemaakt worden vanaf Noord Ierland naar vasteland UK en
Ierland.
ONE WAY HUREN INTERNATIONAAL: uitsluitend op aanvraag mogelijk vanaf Noord Ierland
naar Dublin voor GBP 150 en van Noord Ierland naar Cork, Knock en Shannen voor GPB 550.
Alle andere internationale one ways niet toegestaan.
GRENSOVERSCHRIJDING: uitsluitend op aanvraag mogelijk tegen extra kosten: Ierland en
Noord-Ierland: 1-2 dagen: GBP 25; 3-4 dagen: GBP 58,33; 5-6 dagen: GBP 83,33; 7-10 dagen:
GBP 125; vanaf 11 dagen: GBP 104,17, alle andere landen: 1-3 dagen = GBP 70; 4-7 dagen =
GBP 90; 8 - 13 dagen = GBP 120; 14-20 dagen = GBP 140; 21-27 dagen = GBP 160; vanaf 28
dagen = GBP 200. Grensoverschrijding is naar de volgende landen toegestaan: alle Europese
landen, Andorra, Gibraltar, Liechtenstein, Noorwegen, San Marino, Zwitserland. De huurauto
moet teruggebracht worden naar de U.K. Voor categorieën HC, HG en JC is het niet
toegestaan mee te nemen naar het vasteland van Europa. Binnen het Verenigd Koninkrijk
kunt u iedere ferry kosteloos gebruiken naar een ander eiland
Alle genoemde kosten voor accessoires en ter plaatse te betalen toeslagen zoals bijvoorbeeld
´one way´ of het verlagen van de minimum leeftijd zijn exclusief de lokale belastingen.

EXTRA INFORMATIE



BOETES: in geval van boetes, zal de autoleverancier GBP 40 administratiekosten in rekening
brengen.
Alle genoemde kosten voor accessoires en ter plaatse te betalen toeslagen zoals bijvoorbeeld
´one way´ of het verlagen van de minimum leeftijd zijn exclusief de lokale belastingen.

ACCESSOIRES









BABYZITJE: uitsluitend op aanvraag, GBP 9,99 dag (max. GBP 99,99 per huurperiode).
Waarborg: GBP 200
KINDERZITJE (9 mnd-4 jr): uitsluitend op aanvraag, GBP 9,99 per dag of maximaal GBP 99,99
per huurperiode (waarborg is GBP 200).
BOOSTERSEAT (vanaf 5 jr): uitsluitend op aanvraag, GBP 4,16 per dag of maximaal GBP 41,66
per huurperiode (waarborg is GBP 41,66).
GPS: uitsluitend op aanvraag tegen kosten van GBP 12,49 per dag (max. GBP 124,90 per
huurperiode). Waarborg: GBP 300.
SNEEUWKETTINGEN/BANDEN: niet verkrijgbaar.
IMPERIAAL: niet verkrijgbaar.
Alle genoemde kosten voor accessoires en ter plaatse te betalen toeslagen zoals bijvoorbeeld
´one way´ of het verlagen van de minimum leeftijd zijn exclusief de lokale belastingen.
(HUIS)DIEREN IN DE AUTO: Het is niet toegestaan om andere dieren dan hulphonden in de
voertuigen te vervoeren. Schade aan de auto veroorzaakt door de hond / dier is op eigen
risico

