Autohuurvoorwaarden
Jordanië

Inbegrepen bij uw autohuur:
•
•
•
•

Ongelimiteerd aantal kilometers
LDW – schadeverzekering met een eigen risico van JOD150 excl. lokale belasting per
gebeurtenis
Luchthaventoeslag
Lokale belasting over de in Nederland betaalde huurprijs

Niet inbegrepen bij uw autohuur:
•
•
•
•
•
•

Eventuele afleverkosten (indien u de auto huurt of inlevert in Petra of Aqaba)
Eventuele optionele extra’s, zoals kinderzitjes
Toeslag voor evt. medebestuurders USD 8 per dag
Benzine
Lokale belasting over de ter plaatse te betalen extra’s
GPS-systeem USD 8 per dag

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.
Bij het ophalen van de huurauto wordt een bedrag van JOD 250 afgeschreven als
waarborgsom. Dit bedrag wordt na het inleveren van de auto weer teruggestort, verminderd
met eventueel gemaakte kosten voor verkeersovertredingen en/of het eigen risico bij
schade.
Rijbewijs
Alle (mede-)bestuurders moeten beschikken over een geldig Nederlands rijbewijs en een
internationaal rijbewijs.
Minimum leeftijd
Voor het huren van een auto in Jordanië geldt een minimum leeftijd van 21 jaar. Er is geen
maximum leeftijd.
Extra bestuurder
Indien u met meer dan 1 persoon de auto gaat besturen, dient u ter plaatse de
medebestuurder aan te melden op het huurcontract. Hiervoor worden kosten berekend, ca.
USD 8 per huurdag excl. lokale belasting.
Huurcontract tekenen
Bij het ophalen van de huurauto zal u gevraagd worden het huurcontract te ondertekenen.
Let u bij het ondertekenen 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 medewerker van Hertz
aan te geven voordat u tekent.
Upgrade
Ook komt het voor dat u – ondanks dat de door u geboekte autocategorie beschikbaar is ter plaatse een grotere autocategorie aangeboden krijgt. U bent uiteraard vrij om deze
grotere categorie te huren. Houdt u er rekening mee dat hiervoor extra kosten dienen
worden betaald, welke ter plaatse van uw creditcard worden afgeschreven. Wilt u dit niet,
vraag dan het verhuurstation om de oorspronkelijk geboekte categorie.

Lokale belasting
Over de kosten die u ter plaatse betaalt (zoals extra uitrustingen) wordt 16% lokale belasting
Routebeperking. Het rijden op onverharde wegen is niet toegestaan. In geval van schade op
onverharde wegen komt de dekking van de verzekering te vervallen.
Brandstof
U dient de auto in te leveren met dezelfde hoeveelheid benzine als bij het ophalen van de
auto aanwezig was. Er wordt geen restitutie verleend voor de hoeveelheid extra benzine die
bij het inleveren van de auto nog aanwezig is.
Optionele accessoires
Optionele accessoires kunnen vooraf gereserveerd worden, maar dienen altijd ter plaatse
per creditcard te worden betaald.
Kinderzitje:

USD 8 excl. lokale belasting per dag,

Navigatie systeem: USD 8 excl. lokale belasting per dag,
Verzekeringen
LDW – Loss Damage Waiver (inbegrepen)
Met de LDW-verzekering is het eigen risico bij schade en diefstal beperkt tot JOD 150 excl.
lokale belasting per gebeurtenis. , indien u conform de huurvoorwaarden heeft gehandeld.
Problemen onderweg
Let op: in geval van een ongeval in Jordanië is de bestuurder verplicht dit direct te melden
aan zowel de politie als de verhuurmaatschappij. U heeft namelijk ten alle tijden een
politierapport nodig voor de verzekering,
Bij pech onderweg of een ongeval kunt u 24 uur per dag beroep doen op de
autoverhuurmaatschappij. Zij zullen voor hulp en vervanging van het voertuig zorgen.
Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van wijzigingen en dienen ter informatie
voorafgaand aan uw huur. De voorwaarden die u ter plaatse met het huurcontract
ondertekent zijn bindend en bepalend voor uw autohuur.

