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Autohuur voorwaarden
Spanje

Indien u bij Mundicolor Vakanties een rondreis heeft geboekt met een huurauto vindt u hieronder de
autohuur voorwaarden van onze AVIS autohuur in Spanje. 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. In de huurauto moet volgens de Spaanse wetgeving een
tweetal gevaren-driehoeken aanwezig zijn en voor alle inzittenden een veiligheidshes. In geval van
pech moet een gevarendriehoek vóór en een gevarendriehoek áchter de auto worden opgesteld.
De inzittenden moeten een veiligheidshes dragen en achter de vangrail gaan staan of aan de kant
van de weg. Niemand mag in de gestrande auto blijven zitten.

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.

Minimum leeftijd
Om een auto te mogen besturen in Spanje, moet de bestuurder 18 jaar of ouder zijn. Om een auto
te huren, 21 jaar of ouder. Veel verhuurbedrijven vereisen bovendien om het rijbewijs ten minste één
of twee jaar in bezit te hebben. Vergeet niet dat u ook in het bezit dient te zijn van een eigen
creditcard als u een auto gaat huren.
Als u afkomstig bent uit een lidstaat van de EU, Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein, zowel
als uit die landen die het model rijbewijs dat in de Verdragen van Genève of Wenen voorzien is,
hebben goedgekeurd: is alleen een geldig rijbewijs vereist. Als de persoon afkomstig is uit een ander
land dan de voornoemde landen, dient hij/zij in het bezit te zijn van een internationaal rijbewijs.

VERKEERSVEILIGHEIDSREGELS
Er bestaan een reeks verkeersveiligheidsregels die absoluut bekend dienen te zijn op het moment
dat u in Spanje gaat autorijden:
• Het is verboden om via de gsm te praten, terwijl u rijdt, behalve met een handsfree systeem.
• De radio en de gsm dienen uit te staan, terwijl u tankt.
• Kinderen onder de 3 jaar dienen verplicht in een kinderstoeltje vastgezet te worden dat aan
hun gewicht en lengte is aangepast.
• Het gebruik van een reflecterend hesje is verplicht, wanneer u de auto verlaat en u zich op
de rijweg of de vluchtstrook begeeft.
• Het gebruik van verkeersdriehoeken is verplicht wanneer het voertuig stilstaat op de rijweg of
de vluchtstrook. Bovendien:
• Dienen de bepaalde snelheidslimieten in acht genomen te worden.
• Het alcoholpercentage mag de 0.5 g/l in het bloed niet overschrijden (0.25 mg/l in
geaspireerde lucht).
• Het gebruik van de veiligheidsriem is verplicht, zowel voor de bestuurder als de inzittenden
van het voertuig, zowel voor als achter in de auto.
• Het gebruik van een helm is verplicht op motors, fietsen en bromfietsen.
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Daar de omstandigheden aan veranderingen onderhevig kunnen zijn, raden wij u aan contact op
te nemen met het Spaanse consulaat of de Spaanse ambassade om deze bepalingen voor
aanvang van de reis te controleren.

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. Er zijn op de verhuurkantoren in Spanje ook
Nederlandse versies van het huurcontract aanwezig zodat er geen misverstand kan ontstaan door
de taal.
Aan het einde van de reis levert u de huurauto weer in op de afgesproken locatie. Controleer
samen met een vertegenwoordiger van de verhuurmaatschappij de huurauto op eventuele
schades aan de hand van de huurovereenkomst die u bij ontvangst heeft ontvangen.

BRANDSTOF
U ontvangt de huurauto met een volle tank en heeft hierbij de volgende opties:
-

Fuel up front: u koopt een volle tank benzine/diesel voordat u gaat rijden met de auto. Dat
betekent dat u de auto niet volgetankt hoeft in te leveren. Er is geen teruggave van
benzinekosten van toepassing, tenzij de tank helemaal vol is.
Dus in dit geval zo leeg mogelijk inleveren, of toch helemaal vol.

-

Pay on return: als u geen 'fuel up front' heeft gekocht, maar de auto toch niet met een volle
tank kan inleveren, dan kunnen wij dat voor u doen. Hiervoor berekenen we een aftankfee.

-

Bring back full: u levert de auto met een volle tank in.

De voordeligste optie is altijd om de auto zelf met een volle tank in te leveren.
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YOUNG DRIVER
Bestuurders jonger dan 25 jaar zijn verplicht een toeslag te betalen. Deze toeslag is € 17,32 excl. BTW
per dag, met een maximum van € 173,25 excl. BTW per huur.
De Young driver toeslag voor extra bestuurders is € 17,50 per dag, met een maximum van € 166,39
excl. BTW per huur.

EXTRA BESTUURDER
De auto mag normaal alleen door de hoofdbestuurder bestuurd worden. Er wordt een toeslag
berekend voor extra bestuurders van € 6,- excl. BTW per dag, met een maximum van € 60,- excl. BTW
per extra bestuurder per huurperiode. Bij het Al Inclusive tarief is 1 extra bestuurder inbegrepen.

OPTIONELE ACCESSOIRES
Optionele accessoires kunnen vooraf gereserveerd worden maar dienen altijd ter plaatse per
creditcard te worden betaald.
Kinderzitje: € 8,40 excl. BTW per dag, maximaal € 60,- excl. BTW per huur.
GPS systeem: € 10,67 excl. BTW per dag, maximaal € 64,40 excl. BTW per huur.
WIFI: € 5,- excl. BTW per dag, maximaal € 52,06 excl. BTW per huur (niet op alle locaties te huren)

ADMINISTRATIEKOSTEN
In geval van schade en diefstal zijn er administratiekosten van ca. € 50,- excl. BTW van toepassing. Dit
geldt ook wanneer u All Inclusive autohuur heeft gekozen of wanneer u het eigen risico ter plaatse
afkoopt.
Bij bekeuringen zijn er administratiekosten van toepassing van ca. € 35,- excl. BTW. 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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INCLUSIEF BIJ DE STANDAARD AUTOHUUR
(voucher rate code HI, 4B 5J)
Indien u geen All-inclusive autohuur heeft geboekt is uw autohuur inclusief:

•

Ongelimiteerd aantal kilometers

•

CDW (gedeeltelijke schadeverzekering met eigen risico bij schade)

•

TP (gedeeltelijke diefstalverzekering met eigen risico bij diefstal)

•

VRF (kenteken registratietoeslag)

•

Luchthaventoeslag

•

BTW

Optionele aanvullende verzekeringen ter plaatse; Super CDW, (Super) Personal Accident Insurance
(PAI), Windscreen Damage Waiver (WDW), Roadside Safety Net (RSN).
Autogroep

Eigen Risico

Super CDW/TP

WDW

RSN

PAI

Super PAI

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

€ 1452,00
€ 1452,00
€ 1694,00
€ 1694,00
€ 1694,00
€ 1936,00
€ 1936,00
€ 1936,00
€ 2178,00
€ 2178,00
€ 2178,00
€ 3025,00
€ 2420,00
€ 1936,00
€ 2420,00
€ 2420,00

€ 12,71
€ 12,71
€ 17,06
€ 17,06
€ 24.66
€ 17.06
€ 17.06
€ 27.66
€ 27.66
€ 27.66
€ 27.66
€ 29,83
€ 27.66
€ 24.66
€ 27.66
€ 27.66

€ 3,63
€ 3,63
€ 3,63
€ 3,63
€ 3,63
€ 3,63
€ 3,63
€ 3,63
€ 3,63
€ 3,63
€ 3,63
€ 3,63
€ 3,63
€ 3,63
€ 3,63
€ 3,63

€ 4,€ 4,€ 4,€ 4,€ 4,€ 4,€ 4,€ 4,€ 4,€ 4,€ 4,€ 4,€ 4,€ 4,€ 4,€ 4,-

€ 6,€ 6,€ 6,€ 6,€ 6,€ 6,€ 6,€ 6,€ 6,€ 6,€ 6,€ 6,€ 6,€ 6,€ 6,€ 6,-

€ 8,€ 8,€ 8,€ 8,€ 8,€ 8,€ 8,€ 8,€ 8,€ 8,€ 8,€ 8,€ 8,€ 8,€ 8,€ 8,-

Let op: deze tarieven zijn exclusief 21% BTW en dienen ter plaatse per creditcard te worden betaald.
De genoemde prijzen voor verzekeringen zijn per dag. Zie uitleg verzekeringen op laatste bladzijde
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ALL-INCLUSIVE SERVICE AVIS
(voucher rate code FB, 8Y & NL)
Indien u wel All-Inclusive autohuur boekt is uw autohuur inclusief:

•

Ongelimiteerd aantal kilometers

•

Super CDW (volledige schadeverzekering met €0,- eigen risico bij schade)

•

Super TP (volledige diefstalverzekering met €0,- eigen risico bij diefstal)

•

Luchthaventoeslag

•

VRF (kenteken registratietoeslag)

•

WDW (Windscreen Damage Waiver)

•

1 gratis extra bestuurder

•

BTW

Optionele aanvullende verzekeringen ter plaatse indien All Inclusive geboekt;
(Super) Personal Accident Insurance (PAI), Roadside Safety Net (RSN).
PAI:
Super PAI
RSN

€ 4,- excl. BTW per dag
€ 6,- excl. BTW per dag
€ 4,- excl. BTW per dag

Alle genoemde bedragen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en dus ter indicatie te gebruiken.
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UITLEG VERZEKERINGEN
Super CDW/TP
Met Super CDW/TP is het eigen risico bij schade en diefstal volledig afgekocht. Zie eigen risico
bedragen in tabel. Wanneer er geen Super CDW/TP is inbegrepen in het tarief en niet ter plaatse is
afgesloten dan bent u bij schade of diefstal verantwoordelijk voor het genoemde eigen risico
bedrag.

WDW (Windscreen Damage Waiver)
Deze verzekering dekt ruitschade aan de auto.

RSN (Roadside Safety Net)
Met RSN bent u verzekerd tegen pechhulp in geval van een aantal situaties die niet bij de standaard
pechhulp zijn inbegrepen.
(sleutel verloren, lekke band, lege accu, sleutel in auto opgesloten, zonder brandstof komen te
staan). Heeft u geen RSN afgesloten, dan krijgt u nog steeds pechhulp, maar dan betaalt u het
bedrijf dat de pechhulp verleent zelf (alleen in geval van de genoemde situaties, standaard
pechhulp is altijd inbegrepen).

PAI (Personal Accident Insurance)
Dit is een persoonlijke ongevallenverzekering 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. (Wij adviseren om voor vertrek na te gaan of de reis & of zorgverzekering
de aanvullende PAI reeds dekt).

Super PAI
Hierbij zijn de uit te keren bedragen in geval van medische kosten hoger dan bij standaard
PAI.
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