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Autohuur voorwaarden
Ierland & Noord-Ierland

Indien u bij Darrock Travel een rondreis heeft geboekt met een huurauto vindt u hieronder de autohuur
voorwaarden van AVIS Ierland of AVIS Noord-Ierland. Bij uw reisbescheiden heeft u de voucher van
de huurauto ontvangen met alle huurgegevens. Wanneer u op de luchthaven van bestemming bent
geland, treft u bij het verlaten van de passagiershal in de ontvangsthal de balie aan van AVIS; Indien
u de auto ophaalt bij het stadkantoor vindt u op uw voucher de adresgegevens van het betreffende
verhuurstation. Als u zich bij de balie meldt met de voucher wordt de huurauto beschikbaar gesteld.
Controleer de auto op eventuele gebreken of kleine schades zoals aangegeven op de
huurovereenkomst ter plaatse.

Style in Travel | Gildestraat 1, 1704 AG Heerhugowaard | +31 (0)20 428 0555

+31 (0)20 428 0555
Ma t/m Vr 09:00 - 17:00

CREDITCARD
De op de voucher vermelde hoofdbestuurder dient te beschikken over een
geldige creditcard op eigen naam. Deze wordt gebruikt als borg en voor het
betalen van eventuele extra’s ter plaatse. Zonder geldige creditcard wordt de
huurauto niet meegegeven.

Hieronder vindt u een overzicht met alle AVIS autohuur voorwaarden die gelden voor Ierland. Alle
genoemde bedragen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en dus ter indicatie te gebruiken.
Creditcard
De op de voucher vermelde hoofdbestuurder dient te beschikken over een geldige creditcard die
gebruikt wordt als borg en voor het betalen van eventuele extra’s ter plaatse. Een creditcard op
naam van een medereiziger wordt alleen geaccepteerd op het moment dat deze medereiziger
ook wordt aangemerkt als hoofdbestuurder. Van belang is dat zowel de hoofdbestuurder als de
creditcardhouder in het bezit zijn van een geldig rijbewijs om de auto te mogen huren.
Huurcontract tekenen
Let u bij het tekenen van het autohuurcontract goed op het bedrag waar u voor tekent. Dit bedrag
staat voor de lokale extra’s die u ter plaatse afsluit en die dus van uw creditcard zullen worden
afgeschreven. Indien hier kosten op staan waar u het niet mee eens bent, bijvoorbeeld een
verzekering die u niet had willen hebben, dan dient u dit direct bij de AVIS medewerker aan te
geven voordat u tekent.
Autohuur categorieën
De vermelde types auto zijn voorbeelden, welke bij de betreffende groep horen. Het exacte type
auto dat u wilt huren kan echter niet gegarandeerd worden.
Minimale / Maximale huurperiode
Minimale autohuur = 3 dagen (3 x 24 uur) / Maximaal = 28 dagen
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BTW
BTW is bij de huursom inbegrepen.
Brandstof
- U ontvangt de huurauto met een volle tank benzine of diesel en levert de auto ook met een volle
tank in.
Minimum/Maximum leeftijd/Rijbewijs
- Alle bestuurders dienen minimaal 25 jaar te zijn en tenminste 8 jaar in het bezit te zijn van een
geldig rijbewijs.
- Om een 7-zits auto te mogen besturen dient u tenminste 10 jaar in het bezit te zijn van een geldig
rijbewijs
- Om een minibus/ 4x4/ premium of luxury auto te mogen besturen dient u tenminste 12 jaar in het
bezit te zijn van een geldig rijbewijs
- Voor bestuurders ouder dan 75 jaar gelden afwijkende voorwaarden, u dient in bezit te zijn van een
brief van uw verzekering dat uw verzekering up-to-date is en dat u geen ongeluk heeft gehad in de
afgelopen 5 jaar. U moet een brief kunnen overleggen van uw arts dat u in goede conditie bent om
te rijden. U moet bevestigen dat u regelmatig een auto bestuurt. En de AVIS-medewerker kan
vragen om mee te rijden om uw rijgedrag te beoordelen.
Extra bestuurder
Er is 1 extra bestuurder inbegrepen in de prijs. Indien u nog iemand wil toevoegen als bestuurder
dient u hiervoor ter plaatse te betalen (€ 9,50 per etmaal)

Airport Pick Up Charge
De Airport Pick-Up Charge zijn de kosten die de verhuurmaatschappij rekent voor het klaarzetten
van de huurauto op de luchthaven. Deze is standaard voor alle autohuur categorieën en wordt van
tevoren aan klanten doorberekend. De verhuurmaatschappijen huren de parkeerplaatsen op het
vliegveld en deze kosten worden (gedeeltelijk) doorbelast aan klanten d.m.v. de Airport Pick-Up
Charge. De Airport Pick-Up charge is standaard 30 euro incl. BTW
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Administratiekosten
In geval van schade en diefstal zijn er administratiekosten van ca. € 50,- van toepassing. Bij
bekeuringen en/of niet betaalde tolgelden zijn er administratiekosten van toepassing van ca. € 50,-.
Dit bedrag zal door AVIS van uw creditcard worden afgeschreven. De bekeuring zelf ontvangt u
rechtstreeks en dient u zelf te betalen aan de betreffende instantie.
Optionele accessoires
Optionele accessoires dienen vooraf gereserveerd te worden maar dienen altijd ter plaatse per
creditcard te worden betaald.
- Kinderzitje 9-18kg: € 40,- incl. BTW per huurperiode.
- Kinderzitje 18+kg: € 25,- incl. BTW per huurperiode.
- GPS: €15,- per dag
Openingstijden ophaal- en afleveringspunten AVIS huurauto's:
- Vliegvelden: Ophalen dagelijks. Cork: 07.30-23.59 uur. Dublin: 05.00-23.30 uur.
Inleveren 24h per dag
Meet late arrival/ Out of office fee:
Er is een toeslag voor late aankomst/reserveringen buiten openingstijden a € 50,- excl. BTW. (Altijd op
aanvraag).
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ALL-INCLUSIVE SERVICE AVIS
Uw autohuur in Ierland inclusief:

- Ongelimiteerde kilometers
- WA verzekering
- Super CDI (schadedekking met €0 eigen risico bij schade)
- Super TP (diefstaldekking met €0 eigen risico bij diefstal)
- WDW (ruitschadedekking)
- VRF (kenteken registratietoeslag)
- PAI (persoonlijke ongevallenverzekering)
- 1 gratis extra bestuurder
- BTW (=13.5%)

In geval van schade en diefstal zijn er administratiekosten van ca. € 50,- van toepassing.
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AVIS UITLEG VERZEKERINGEN
Hieronder vindt u een korte uitleg van alle AVIS verzekeringen die voor de autohuur in Ierland van
toepassing zijn:
SUPER CDI en SUPER TP
- SUPER CDI (Collision Damage Insurance) en SUPER TP (Theft Protection) zijn bij de huurprijs
inbegrepen. In geval van schade en diefstal zijn er alleen administratiekosten van ca. € 50,- van
toepassing.
PAI (Personal Accident Insurance)
Dit is een persoonlijke ongevallenverzekeringen voor de bestuurder en inzittenden. Hiermee verzekert
de huurder zich van een uitkering voor medische kosten bij blijvende invaliditeit of overlijden, als
gevolg van een ongeval. Inbegrepen bij de huurprijs.
TOLWEGEN
Voor een aantal wegen, bruggen en tunnels in Ierland moet tol betaald worden.
De tolwegen worden duidelijk met borden aangegeven.

Let op: voor de M50 (ringweg Dublin) is alleen elektronische betaling mogelijk!
Betalen is in de meeste gevallen mogelijk met contant geld, behalve op de M50. Gebruikers (niet
officieel geregistreerd) van de M50 moeten voor de volgende dag 20:00 uur betalen via de site
www.eflow.ie, anders kan een flinke boete volgen. U kunt ook bellen met +353 800 50 10 50 11.
Houdt in beide gevallen uw kenteken en creditcardnummer bij de hand.
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Betalen is ook mogelijk via de PAYZONE BRANDED OUTLETS die het EFLOW logo dragen. U moet zelf
actief op zoek naar een vestiging en hier voor de volgende dag 20:00 hebben betaald. Bekijk
locaties via http://www.payzone.ie/paywithpayzone
personenauto met/zonder
Tolwegen en tarieven (indicatie)

aanhanger

motor

M1 Gormanston-Monasterboice

1,90

1,00

M3 Clonee - Kells

1,40

0,70

M3 Clonee - Dunshaughlin

1,40

0,70

M4 Kinnegad-Enfield-Dublin

2,90

1,50

M7/M8 Portlaoise - Castletown

1,90

1,00

M50 Dublin ringweg

3,10

-

N6 Galway-Ballinasloe

1,90

1,00

N8 Rathcormac/Fermoy ringweg

1,90

1,00

N25 Waterford City Bypass

1,90

1,00

Toltarieven bruggen en tunnels (indicatie)
Voor de East Link Bridge in Dublin betalen automobilisten € 1,75 (motoren gratis).
Voor de West Link Bridge (M50) in Dublin betalen automobilisten € 3,10 (motoren gratis).
Voor de Dublin Port Tunnel betaalt u:
- Richting zuid: € 10 (ma t/m vr, 6 tot 10 uur) en € 3 (alle andere tijden).
- Richting noord: € 10 (ma t/m vr, 16 tot 19 uur), € 3 (alle andere tijden).
Voor de N18 Limerick Tunnel betalen automobilisten € 1,90 en motorrijders € 1,00.

Alle bovenstaande prijzen, autohuur groepen en voorwaarden zijn onder voorbehoud van
wijzigingen.
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AVIS AUTOHUUR VOORWAARDEN VERENIGD KONINKRIJK (NOORD-IERLAND)
Hieronder vindt u een overzicht met alle AVIS-autohuur voorwaarden die gelden voor het Verenigd
Koninkrijk (Noord-Ierland/Schotland/Wales/Engeland). Alle genoemde bedragen zijn onder
voorbehoud van wijzigingen en dus ter indicatie te gebruiken.
Creditcard
De op de voucher vermelde hoofdbestuurder dient te beschikken over een geldige creditcard die
gebruikt wordt als borg en voor het betalen van eventuele extra’s ter plaatse. Een creditcard op
naam van een medereiziger wordt alleen geaccepteerd op het moment dat deze medereiziger
ook wordt aangemerkt als hoofdbestuurder. Van belang is dat zowel de hoofdbestuurder als de
creditcardhouder in het bezit zijn van een geldig rijbewijs om de auto te mogen huren.

Categorie: A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/L/O/P

1 credit card verplicht

Categorie: K/N

2 credit cards verplicht

Minimale borg

£250

Huurcontract tekenen
Let u bij het tekenen van het autohuurcontract goed op het bedrag waar u voor tekent. Dit bedrag
staat voor de lokale extra’s die u ter plaatse afsluit en die dus van uw creditcard zullen worden
afgeschreven. Indien hier kosten op staan waar u het niet mee eens bent, bijvoorbeeld een
verzekering die u niet had willen hebben, dan dient u dit direct bij de AVIS medewerker aan te
geven voordat u tekent.
Autohuur categorieën
De vermelde types auto zijn voorbeelden, welke bij de betreffende groep horen. Het exacte type
auto dat u wilt huren kan echter niet gegarandeerd worden.
Minimale / Maximale huurperiode
Minimale autohuur = 3 dagen (3 x 24 uur) / Maximaal = 28 dagen
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BTW
BTW is bij de huursom inbegrepen.
Brandstof
- U ontvangt de huurauto met een volle tank benzine of diesel en levert de auto ook met een volle
tank in.
- Indien de huurauto niet met een volle tank brandstof geretourneerd wordt, zal AVIS een
aftanktoeslag in rekening brengen van ca. £ 25 per autohuur + brandstofkosten
Minimum/Maximum leeftijd/Rijbewijs
- Alle bestuurders (van categorie A/B/C/E/I) dienen minimaal 23 jaar te zijn en tenminste 3 jaar in het
bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
- Alle bestuurders (van categorie D/F/G/H/J/K/L/M/N/O/P) dienen minimaal 25 jaar te zijn en
tenminste 3 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
- Young Driver: bestuurders in de leeftijd van 23 t/m 24 jaar zijn verplicht een toeslag te betalen. Deze
toeslag betaalt u ter plaatse en is £ 32,50 per dag
Extra bestuurder
Er is 1 extra bestuurder inbegrepen in de prijs. Indien u nog iemand wil toevoegen als bestuurder
dient u hiervoor ter plaatse te betalen (£ 11 per etmaal)
Airport Pick Up Charge
De Airport Pick-Up Charge zijn de kosten die de verhuurmaatschappij rekent voor het klaarzetten
van de huurauto op de luchthaven. Deze is standaard voor alle autohuur categorieën en wordt van
tevoren aan klanten doorberekend. De verhuurmaatschappijen huren de parkeerplaatsen op het
vliegveld en deze kosten worden (gedeeltelijk) doorbelast aan klanten d.m.v. de Airport Pick-Up
Charge. De Airport Pick-Up charge is standaard £ 30,Administratiekosten
In geval van schade en diefstal zijn er administratiekosten van ca. £ 50,- van toepassing. Bij
bekeuringen en/of niet betaalde tolgelden zijn er administratiekosten van toepassing van ca. £ 50,-.
Dit bedrag zal door AVIS van uw creditcard worden afgeschreven. De bekeuring zelf ontvangt u
rechtstreeks en dient u zelf te betalen aan de betreffende instantie.
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Optionele accessoires
Optionele accessoires kunnen vooraf gereserveerd worden maar dienen altijd ter plaatse per
creditcard te worden betaald.
- Kinderzitje verplicht voor kinderen onder 12 jaar of onder 135cm: £ 10,- incl. BTW per dag met een
maximum van £ 70,- per huurperiode.
- GPS £ 14,- per dag
Openingstijden ophaal- en afleveringspunten AVIS huurauto's:
- Vliegvelden: Belfast City Airport: Ophalen dagelijks: 07.00-22.00 uur.
Inleveren 24h per dag
- Vliegvelden: Belfast City Airport: Ophalen maandag t/m vrijdag: 07.30-19.00 uur, zaterdag 08.0012.00 uur, zondag 12.00-19.00 uur
Inleveren 24h per dag
Meet late arrival / Out of office fee:
Er is een toeslag voor late aankomst/reserveringen buiten openingstijden a £ 50,- excl. BTW. (Altijd op
aanvraag).
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ALL-INCLUSIVE SERVICE AVIS
Uw autohuur in Verenigd Koninkrijk / Noord-Ierland is inclusief:

- Ongelimiteerd aantal kilometers
- WA verzekering
- SCDW (schadedekking met € 0,00 eigen risico bij schade*)
- STP (diefstaldekking met € 0,00 eigen risico bij diefstal*)
- WDW (ruitschadedekking)
- 1 extra bestuurder
- Luchthaventoeslag
- VRF (kentekenregistratietoeslag)
- BTW (=20%)

In geval van schade en diefstal zijn er administratiekosten van ca. € 50,- van toepassing.
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AVIS UITLEG VERZEKERINGEN
Hieronder vindt u een korte uitleg van alle AVIS-verzekeringen die voor de autohuur in het Verenigd
Koninkrijk van toepassing zijn:
- SCDW (Super Collision Damage Waiver) en STP (Super Theft Protection) zijn bij de huurprijs
inbegrepen. In geval van schade en diefstal zijn er alleen administratiekosten van ca. £ 50,- van
toepassing.
- PAI (Personal Accident Insurance) - persoonlijke inzittenden verzekering Hiermee verzekert de
huurder zichzelf en medepassagiers van een uitkering voor medische kosten, blijvende invaliditeit of
bij overlijden, als gevolg van een ongeval. De hoogte van de uitgekeerde bedragen verschilt per
land doch het advies is om deze verzekering niet af te sluiten indien u een goede reisverzekering
heeft afgesloten. De kosten bedragen £ 3,50 per dag.
- SUPER PAI - aanvullende persoonlijke inzittenden verzekering. Bij Super PAI zijn de maximum
uitgekeerde bedragen hoger. De hoogte van deze bedragen verschillen per land doch het advies is
om deze verzekering niet af te sluiten indien u een goede reisverzekering heeft afgesloten. De kosten
bedragen £ 7,- per dag.
- RSN (Roadside Safety Net) - verzekering voor hulp bij pech in geval van een aantal gevallen die
niet vallen onder standaard pechhulp; Lekke band, vervanging banden, verloren sleutel, tanken van
verkeerde brandstof, zonder brandstof stil komen te staan, lege accu. De kosten voor de RSNverzekering bedragen £ 3,- per dag.

TOLWEGEN
In Noord-Ierland zijn geen tolwegen.
Alle bovenstaande prijzen, autohuur groepen en voorwaarden zijn onder voorbehoud van
wijzigingen.
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