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AANVULLENDE HUURVOORWAARDEN  

A-POINT AUTOVERHUUR  

 

● Huurprijzen geldig tot 31-12-2020. 
● De tarieven zijn gebaseerd op handgeschakelde benzine uitvoeringen en zijn incl. BTW. 

 

Reserveren 

● Reserveringen kunnen via de website worden ingediend. 
● Reserveringen zijn altijd op basis van beschikbaarheid. U reserveert een voertuig klasse, A-

Point Autoverhuur B.V. behoudt zich het recht voor om een gelijkwaardige auto te leveren 

indien de auto onvoorzien niet voorradig is. 
 

Huur 

● Een huurdag is 24 uur en kan op elk gewenst moment binnen de openingstijden ingaan. 
● Allriskverzekering en aangegeven vrije kilometers zijn in de huurprijs opgenomen. 
● De huurprijs is exclusief brandstof en eventuele verlaging van het eigen risico.  
● A-Point Autoverhuur is te allen tijde gerechtigd, zonder opgaaf van reden de huur te 

weigeren en/of  de huurovereenkomst te beëindigen. 
 

Legitimatie 

● Documenten welke door de huurder van de auto getoond dienen te worden zijn: 
o Geldig rijbewijs 
o ID-kaart/paspoort 
o Recent adreslegitimatie bankafschrift / loonstrook / afschrift 

telefoonabonnement / afschrift nutsbedrijf (officieel document). 

 

Leeftijd restricties 

● Huurder dient minimaal 1 jaar in het bezit te zijn van het rijbewijs. 
● Huurder dient minimaal 21 jaar oud te zijn. 
● Voor alle klassen boven het C-segment en alle Audi modellen geldt een minimale leeftijd 

van 25 jaar. 
 

Waarborgsom 

● De waarborgsom is opgebouwd uit het eigen risico, plus de te verwachte huursom.  
● Huurders jonger dan 25 jaar worden gezien als beginnende bestuurder, hiervoor geldt een 

minimale borgsom van € 1.000,- (excl. huursom). 
● Voorafgaand aan de huur dient zowel de waarborgsom als de verwachte huursom vooruit 

te worden gepind. 
● Wij accepteren geen contant geld. 

 

Eigen risico 

● Voor auto's in de A-, B-, C-segmenten geldt een eigen risico van € 500,- per schadegeval. 

m.u.v. Audi 
● Voor auto’s vanaf het C-segment geldt een minimale eigen risico van € 750,-. 
● Het eigen risico van Audi bedraagt € 750,- (Audi A4 € 1.000,-, Audi A6 € 1.500,- en Audi A8 

€ 2.500,-).  
● Voor bedrijfsauto's geldt een eigen risico van € 1.500,- per schadegeval in het geval van 

bovenhoofdse schade. 
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Bekeuringen 

● De bekeuringen of beschikkingen en de daaruit voortvloeiende behandelingskosten 

bedragen € 15,- excl. BTW en komt voor rekening van de huurder. 
 

Verlengen huurperiode 

● De huurperiode eindigt automatisch op de datum zoals overeengekomen op het 

huurcontract. 
● Verlenging van de huurperiode is alleen mogelijk wanneer dit 24 uur van te voren wordt 

aangegeven. De extra huurkosten die hieruit voortvloeien dienen terstond gepind te worden.  
 

Inleveren 

● De huurauto dient schoon te worden ingeleverd. Indien de auto ernstig vervuild is, zijn wij 

genoodzaakt € 150,- aan schoonmaakkosten door te belasten. 
● Wij geven de huurauto met een volle brandstoftank mee, u dient de auto ook met volle 

brandstoftank te retourneren. Wanneer u ervoor kiest om de huurauto niet af te tanken, 

berekenen wij naast de brandstof een extra aftankfee van € 7,50. 
● Roken in de huurauto's is niet toegestaan, alsmede het vervoeren van (huis)dieren. De 

schoonmaakkosten bedragen hiervoor € 150,-. 
● Restitutie van de borg (na aftrek van eventuele extra gemaakte kosten) zal binnen 10 

werkdagen worden overgemaakt op de bankrekening van de huurder.  
 

Track & Trace 

● Onze auto’s kunnen voorzien zijn van een track en trace systeem, met het ondertekenen 

van het huurcontract gaat u met deze voorwaarden akkoord.  


