
 
  
 
 
 
 
 

Verhuurvoorwaarden Betaalbaarautohuren.nl  
 
BOVAG voorwaarden  
Wij zijn lid van de afdeling autoverhuur van de BOVAG. Derhalve worden de auto's verhuurd 
onder de BOVAG voorwaarden. Op al onze contracten zijn de Algemene huurvoorwaarden 
voor de leden van de afdeling Autoverhuur ledenassociatie van BOVAG van toepassing. Deze 
liggen ter inzage bij de verhuurbalie en op de website.  
 
Legitimatie en borgstelling  
Bij het afhalen van de huurauto dient de huurder zich te legitimeren met een geldig rijbewijs 
en geldig paspoort of ID kaart deze word gescand door het Oribi en Elena systeem. De 
borgstelling wordt gebaseerd op het vooraf geschatte huurbedrag met een minimum van € 
250,-. Borgstelling kan uitsluitend geschieden d.m.v. PIN die tevens op naam staat van de 
huurder. Contante borgstelling wordt niet geaccepteerd mits er anders is overeengekomen.  
*vooraf gaande wordt het woonadres en telefoonnummer gecontroleerd. 
Indien het woonadres een camping, hotel of geen vaste woon of verblijfplaats is, dan word 
het voertuig niet verhuurd. 
 
Betaling  
*Nieuwe klanten bij betaalbaarautohuren.nl dienen het huur bedrag plus borg te voldoen 
met een creditcard of betaalpas welke op naam staat van de huurder.  
 
Huurprijzen  
* De huurprijzen van autoverhuur zijn gebaseerd op tijd en kilometers. * De huurprijzen 
worden gerekend per kalenderdag. * De vermelde prijzen zijn exclusief brandstofkosten. * 
Kosten voor onderhoud, slijtage en olie zijn bij de prijs inbegrepen. * Prijswijzigingen 
voorbehouden.  
 
Huurperiode  
* Een huurdag (24 uur) begint op elk willekeurig moment binnen onze openingstijden. * Het 

is niet mogelijk om de huurauto buiten onze openingstijden te retourneren. * Bij 

overschrijding van de huurperiode langer dan 2 uur, is de huurder verplicht de kosten van 

één extra huurdag te vergoeden. 

 

 

 



Verzekering  

* Alle auto's zijn voorzien van All-Risksverzekering.  
* Het eigen risico bedraagt € 500,- per schade welke direct moet worden voldaan door de 
huurder. 
* Verhuur aan personen jonger dan 21 jaar is niet mogelijk, tenzij hiervoor uitdrukkelijk 
toestemming is gegeven door onze directie.  
* Bij diefstal, inbraak en schade waarbij de tegen partij niet bekend is, wordt de huurder 
verzocht direct aangifte te doen bij de politie en het rapport met schadeformulier per 
binnen 24 uur aan de verhuurder toe te sturen.  
* Voor bovenhoofdse schade geldt een hoger eigen risico van €1500.- 
* Bij verduistering of diefstal dient u binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie. Een kopie 
van de aangifte, een schadeformulier en de originele sleutels ontvangen binnen 24 uur. 
Daarnaast dient u ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van het voorval. Het eigen 
risico bij verduistering / diefstal / in beslag name bedraagt € 5000.-  
* Het is niet toegestaan met "betaalbaarautohuren.nl" huurauto’s buiten de EU-landen te 
rijden met uitzondering van Zwitserland en Noorwegen. Wanneer de huurder of bestuurder 
het voertuig buiten Nederland wil gaan gebruiken dan dient deze Betaalbaarautohuren.nl 
hierover vooraf te informeren en toestemming te vragen.  
* Bij schade waarbij sprake is van drank of drugsgebruik geldt een aansprakelijkheid voor alle 
geleden schade.  
*conform de Bovag voorwaarden art.8 mag de huurauto niet gebruikt worden voor de 
volgende doeleinden: 
*Les auto 
*Personen vervoer 
*Koeriers diensten 
 
Brandstof  
* De huurauto dient met volle tank te worden ingeleverd. Wordt hier niet aan voldaan, dan 
worden de brandstofkosten en € 12,50.- af-tank kosten in rekening gebracht.  
 
Boetes 
* Boetes zijn altijd voor rekening van de huurder deze worden  automatisch op naam gezet 

van de huurder/bestuurder. De administratiekosten die hiervoor worden doorberekend 

bedragen € 12,50. 
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