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Autohuur voorwaarden
Marokko

(LET OP: alle bedragen zijn in lokale valuta en zijn onderhevig aan veranderingen zonder
voorafgaande mededeling: Laatste update: 17 oktober 2013)
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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.

Iedere bestuurder van een ASTER-auto dient in het bezit te zijn van een geldige creditcard, rijbewijs
(min. 12 maanden in het bezit) en paspoort.
Indien u via Style in Maroc een auto huurt, dan verzorgen wij de betaling van de basis autohuur voor
u. Let op: er kan ter plaatse een borg gevraagd worden ter garantie voor de auto in geval van
schade/diefstal. Het bedrag van de eventuele borg, de eventuele extra verzekeringen/ overige
extra’s kunt u ter plaatse in contant geld betalen (Dirham) of met een creditcard.
Bij aanvang van de huur wordt autorisatie aangevraagd bij de creditcardmaatschappij voor het
bedrag van de borg, de eventuele extra verzekeringen/ overige extra’s.

Creditards die geaccepteerd worden:
- Visa

-

American Express

-

Eurocard/Mastercard
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De auto ophalen:
U meldt zich bij de ASTER verhuurbalie op de bestemming/ indien de auto wordt afgeleverd bij de
accommodatie, meldt u zich dan bij medewerker van ASTER, met een geldige creditcard, geldig
rijbewijs en paspoort.
De ASTER medewerker zal het contract voor de huur opmaken en vragen aan de bestuurder of hij
nog extra verzekeringen en/of accessoires wenst.
Voor alle beschikbare dekkingen en extra’s dient op het huurcontract bij aanvang van een huur JA
of NEE getekend te worden. Tekent men bij JA, dan aanvaardt men de bewuste dekking(en) en/of
extra’s en wordt het betreffende bedrag hiervoor in rekening gebracht. Tekent men bij NEE, dan
aanvaardt men de risico’s. Door de verzekeringsvoorwaarden goed te lezen op het huurcontract en
zorgvuldig te paraferen, kan later geen discussie over verzekeringen ontstaan.

Controle schaderegistratie
Alle gehuurde auto’s worden bij inleveren gecontroleerd op schade. Dit wordt geregistreerd voor
aanvang van een nieuwe huur en staat vermeld op een schaderegistratieformulier of onderaan het
huurcontract onder schaderegistratie. Wij adviseren de huurder dan ook altijd, voordat deze de
auto meeneemt, de auto te controleren op eventuele schade. Zodra er schade is geconstateerd
die niet geregistreerd is, dient de huurder dit bekend te maken bij een van de ASTER medewerkers
en dient dit op het huurcontract onder schaderegistratie vermeld te worden. Hiermee voorkomt de
huurder problemen achteraf.

De auto inleveren
De huurder dient de auto weer in te leveren bij een medewerker van ASTER. Dit kan op de
luchthaven zijn of bij uw accommodatie.
De auto dient te allen tijde met een met dezelfde tank inhoud te worden ingeleverd. Levert de
huurder de auto niet met een dezelfde inhoud aan tank in dan worden de benzinekosten én een
aftanktoeslag in rekening gebracht bij de huurder.
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Op het moment dat de huurder de auto terugbrengt, wordt de borg teruggestort en de eventuele
extra diensten, aanvullende verzekeringen verrekend.

Minimum leeftijd bestuurder
21 jaar.

Rijbewijs
Bestuurder dient minimaal 1 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Bestuurders met een
rijbewijs in non-Romaans alfabet hebben tevens een Internationaal rijbewijs nodig.

Cross border rentals
Het is niet toegestaan buiten Marokko te reizen met de huurauto.

Verzekeringen inclusief
Onze auto's hebben uitgebreide autoverzekering met een eigen risico. Het bedrag van het
aftrekbaar eigen risico is afhankelijk van de waarde van de auto. De dekking omvat de burgerlijke
aansprakelijkheid, inzittenden verzekering, brand en diefstal van de auto. Bij alle andere voorvallen,
die hierboven niet zijn opgemerkt, ligt de verantwoordelijkheid bij de huurder en zal worden
verrekend bij het inleveren van de auto. Gehuurde auto's moeten worden geretourneerd in
dezelfde staat waarin ze zijn verhuurd. In het geval van een ongeval met schade aan het voertuig is
de auto alleen verzekerd wanneer er een ongeval rapport wordt geproduceerd binnen 24 uur.

Bij de verzekering is niet inbegrepen:
• Schade aan banden
• Diefstal van persoonlijke spullen onbeheerd in de auto
De schade zal worden gefactureerd aan de klant en moet worden betaald bij het retourneren van
de auto.
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* NB: De huurder blijft verantwoordelijk voor de auto bij het verlaten van de auto gedurende de
huurperiode (inclusief parkeren). De huurder mag nooit de auto ontgrendeld achterlaten met
documenten van de auto er in om te voorkomen dat de huurder slachtoffer van autodiefstal door
nalatigheid wordt. Dit wordt niet gedekt door een uitgebreide autoverzekering. In een dergelijk
geval zal de huurder volledig financieel verantwoordelijk worden gehouden voor het gestolen
voertuig. Off-road rijden (woestijn etc. met uitzondering van 4x4) is ten strengste verboden. Eventuele
schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de auto zal worden gefactureerd aan de
opdrachtgever.

Privéchauffeur
Indien u een rondreis met privéchauffeur heeft geboekt dan worden de transfers uitgevoerd met
Engelssprekende privéchauffeur van Style in Maroc (zie voucher voor data).
Het geven van een fooi is gebruikelijk à ca. 5 tot 10 euro per dag. Uiteraard bent u hier geheel vrij in.
De chauffeur spreekt Engels. Hij zal u volgens uw route van A naar B vervoeren. Uiteraard mag u zelf
extra stops aangeven gedurende de reis.
Op dagen dat er geen transfers benodigd zijn volgens uw route is de chauffeur in principe niet
beschikbaar. Deze dagen kunt u dus eventueel gebruik maken van een taxi of ander
vervoersmiddel. Indien u, op ‘vrije dagen’, toch gebruik wenst te maken van onze chauffeur, dan
kunt u dit ter plaatse met hem afstemmen. In dat geval kunnen er meerkosten van toepassing zijn.
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