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Autohuur voorwaarden
IJsland

Omdat wij vaak met meerdere verhuurpartners op een bestemming samenwerken, kunnen de
lokale huurvoorwaarden per auto verschillen. Hieronder vallen kosten voor one way huren,
adresaflevering of accessoires, maar ook de regels voor o.a. de waarborg en minimumleeftijd.
Controleer bij de keuze voor een ander model daarom altijd opnieuw de specifieke informatie
onder de kopjes ´belangrijke huurinformatie´, ´adresaflevering/one way huren/grensoverschrijding´
en ´accessoires´.
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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.

INCLUSIEF IN DE HUURPRIJS
•

ONGELIMITEERD AANTAL KILOMETERS

•

LUCHTHAVENAFLEVERINGSKOSTEN

•

WA/BA-VERZEKERING volgens de wettelijk geldende standaard: WA-verzekering conform de
regelgeving in het land van huur. Totale dekking aanvullende WA-verzekering EUR 7.500.000

•

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

•

WINTERBANDEN

•

ONGEVALLENVERZEKERING (PAI) met een dekking van 20.000 EUR per inzittende van de
huurauto
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BELANGRIJKE HUURINFORMATIE:
•

OPHALEN BUITEN OPENINGSTIJDEN: uitsluitend op mogelijk voor € 70

•

WAARBORG: Creditcard met pincode op bestuurdersnaam verplicht. American Express,
Elektronische creditcards (= zonder reliëf) en prepaid/ debit cards worden niet
geaccepteerd. Er wordt geen waarborg afgeschreven of geblokkeerd.

•

EXTRA BESTUURDER: € 28 per huurperiode per bestuurder Eventuele extra bestuurders moeten
ter plekke ook een rijbewijs en paspoort overleggen om op het huurcontract bijgeschreven
te kunnen worden.

•

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

•

MINIMUMLEEFTIJD: 20 jaar voor cat. Y, B, D, FC; 25 jaar voor cat. LO; 25 jaar voor alle andere
categorieën

•

Alle genoemde kosten voor accessoires en ter plaatse te betalen toeslagen zoals
bijvoorbeeld ´one way´ of het verlagen van de minimum leeftijd zijn inclusief de lokale
belastingen.

TERUGBETALING EIGEN RISICO DOOR SUNNY CARS
•

Het eigen risico op de schade- en diefstalverzekering bedraagt € 1625 voor cat. Y, YA, B, BA,
D, DA, FC, FF, FG; € 3125 voor cat. AN, FN, DO, FO, HO, JO, LO

HOTELAFLEVERING/ONE WAY HUREN/GRENSOVERSCHRIJDING
•

HOTELAFLEVERING: uitsluitend op aanvraag binnen Reijkjavik mogelijk voor € 38 per enkele
reis

•

ONE WAY HUREN: Uitsluitend op aanvraag mogelijk voor € 150. Kosteloos tussen Keflavik
luchthaven en Reijkjavik

•

GRENSOVERSCHRIJDING: niet mogelijk
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•

Alle genoemde kosten voor accessoires en ter plaatse te betalen toeslagen zoals
bijvoorbeeld ´one way´ of het verlagen van de minimum leeftijd zijn inclusief de lokale
belastingen.

EXTRA INFORMATIE
•

RIJ RESTRICTIES: De zogenaamde "F" wegen, KJÖLUR, road 35, KALDIDALUR en road 550 zijn
enkel toegestaan voor cat.: AN, FN, DO, FO, HO, JO, LO. mocht u toch met een auto uit een
andere categorie deze wegen op gaan, vervallen de verzekeringen.

•

Alle genoemde kosten voor accessoires en ter plaatse te betalen toeslagen zoals
bijvoorbeeld ´one way´ of het verlagen van de minimum leeftijd zijn inclusief de lokale
belastingen.

ACCESSOIRES
•

BABYZITJE (8-11 maanden): uitsluitend op aanvraag mogelijk voor € 8 per dag (max. € 50 per
huurperiode). Vervangingskosten € 550. Om veiligheidsredenen dient het zitje door de ouder
of begeleider/verantwoordelijke persoon geïnstalleerd te worden.

•

KINDERZITJE (tot 7 jaar): uitsluitend op aanvraag mogelijk voor € 8 per dag (max. € 50 per
huurperiode). Vervangingskosten € 550

•

BOOSTER ZITJE: uitsluitend op aanvraag mogelijk voor € 8 per dag (max. € 50 per
huurperiode). Vervangingskosten € 550

•

GPS: uitsluitend op aanvraag mogelijk voor € 10 per dag. Vervangingskosten € 550

•

Alle genoemde kosten voor accessoires en ter plaatse te betalen toeslagen zoals
bijvoorbeeld ´one way´ of het verlagen van de minimum leeftijd zijn inclusief de lokale
belastingen.
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