ALGEMENE VOORWAARDEN
 Wij verhuren onder de algemene voorwaarden van de Bovag
huurvoorwaarden 2011.
 Wij behouden ons te alle tijden het recht voor, zonder opgaaf van reden, een
voertuig niet te verhuren.
 De genoemde tarieven zijn in euro's en exclusief de brandstof.
 Particuliere tarieven zijn inclusief BTW, zakelijke tarieven zijn exclusief BTW.
 Poelenburg Autoverhuur en Leasing B.V. behoudt te allen tijde het recht om
prijzen & condities te wijzigen of om een ander gelijkwaardig voertuig te
leveren, indien gereserveerd voertuig om wat voor een reden dan ook, niet
voorradig is.
 Onderhoudskosten aan het gehuurde voertuig worden, nadat een rekening op
Poelenburg Verhuur en Leasing B.V., Postbus 15, 1960 AA Heemskerk is
afgegeven, vergoed tot een maximum van € 100,00. Indien er onderdelen
vervangen worden, dienen deze bij de factuur ingeleverd te worden.
 De administratiekosten bij bekeuringen bedragen € 7,50 per behandeling.

Aanbetaling en legitimatie
 De minimale aanbetaling bestaat uit het afgesproken eigen risico, eventuele te
verwachten meer kilometers en de huurprijs.
 De aanbetaling kan uitsluitend worden voldaan via pinpas.
 De huurder is verplicht een dubbel legitimatiebewijs alsmede een recent
bankafschrift of ander afschrift zoals salarisstrook of vergelijkbaar, dit altijd ter
beoordeling aan Poelenburg Autoverhuur en Leasing B.V. te overleggen.
 Het duurt enkele werkdagen, voordat de borg wordt teruggestort.

Huurperiode
 Een dag is 24 uur en kan dus bijvoorbeeld starten van maandag tot en met
vrijdag om 8.00 uur of om 14.00 uur, maar wel altijd tussen ’s morgens 08.00
uur en ’s middags 17.00 uur. Zaterdags tussen 11.00 uur en 17.00 uur. Alle
dagen afhankelijk van de beschikbaarheid.
 Weekendverhuur gaat in op vrijdag 17:00 uur (onder voorbehoud van
beschikbaarheid) en duurt tot de daaropvolgende maandag 08:00 uur.
 Bij overschrijding van de huurperiode volgens wij de algemene voorwaarden
Bovag Autoverhuur.

Verzekering
 Alle voertuigen zijn standaard WA verzekerd met een dekking tot een bedrag
van € 2.500.000,00.
 Een groene kaart wordt op aanvraag gratis meegeleverd.
 Het eigen risico voor personenwagens bedraagt standaard € 750,00 inclusief
B.T.W. per schadegeval. Tegen betaling van € 7,50 inclusief B.T.W. per dag is
dit te verminderen naar € 250,00 inclusief B.T.W.
 Het eigen risico voor bedrijfswagens bedraagt standaard € 850,00 exclusief
B.T.W. per schadegeval. Tegen betaling van € 7,50 exclusief B.T.W. per dag
is dit te verminderen naar € 350,00.
 Het eigen risico bij bestuurders van personenwagens welke hun rijbewijs
korter dan vijf jaar in bezit hebben is € 750,00 inclusief B.T.W. en niet te
verminderen.
 Het eigen risico bij bestuurders van bedrijfswagens welke hun rijbewijs korter
dan vijf jaar in bezit hebben is € 850,00 exclusief B.T.W. en niet te
verminderen.
 Alle voertuigen zijn aangemeld bij de verzekering voor een personen
inzittenden verzekering.

Verhuurvoorwaarden en overige informatie
1. Het eigen risico voor personenwagens bedraagt standaard € 750,00 per
schadegeval.
Tegen betaling van € 7,50 per dag is dit te verminderen naar € 250,00.
2. Het eigen risico voor bedrijfswagens bedraagt standaard € 850,00 per
schadegeval.
Tegen betaling van € 7,50 per dag is dit te verminderen naar € 350,00.
3. Het eigen risico voor bestuurders die korter dan 36 maanden over een
rijbewijs beschikken of een bestuurder jonger dan 23 jaar bedraagt €
750,00 per schadegeval. Het is niet mogelijk dit te verlagen!
4. In onze auto’s is het verboden te roken en huisdieren te vervoeren.
Indien hieraan niet wordt voldaan, berekenen wij € 75,00
schoonmaakkosten.
5. De auto dient afgetankt retour gebracht te worden!
Indien hieraan niet wordt voldaan, berekenen wij € 10,00 aftankkosten.
6. Indien de auto naar het buitenland gaat, is er sprake van een zogenaamde
buitenlandverzekering.
Deze kost € 15,00, niet afhankelijk van het aantal dagen huur.

Het is niet toegestaan zich met het gehuurde voertuig in de volgende (E.U.)
landen te bevinden:
Albanië, Andorra, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Estland, Hongarije, Iran, Israël,
Kroatië, Letland, Litouwen, Macedonië, Marokko, Moldavië, Oekraïne, Polen,
Roemenië, Servië-Montenegro, Slowaakse Republiek, Slovenië, Tsjechische
Republiek, Tunesië, Turkije, Wit-Rusland.
Mocht dit wel plaats vinden, dan behouden wij ons alle rechten voor!

