
 

Algemene huurvoorwaarden AutoHuur Amstelveen 

• Op alle huren, ook zakelijk zijn de algemene huurvoorwaarden  van toepassing, zoals vermeld op onze website en 

op de achterzijde van het huurcontract. 

• Een huur begint om 09.00 uur en eindigt de daaropvolgende dag  om 09.00 uur, auto mag altijd later worden 

opgehaald en eerder worden ingeleverd. 

• 4-uurs tarieven gelden alleen van 09.00 uur tot 12.30 uur, van 12.30 uur tot 16.30 uur of vanaf 16.30 uur tot de 

volgende morgen 09:00 uur.  4-uurs tarieven zijn niet mogelijk voor pers. auto’s  en  niet op zaterdag en/of zondag. 

• Bij het ophalen van de auto zijn twee legitimaties, het rijbewijs plus b.v. paspoort  en een geldig 

adreslegitimatiebewijs vereist. AutoHuur Amstelveen maakt hiervan een kopie. 

• Bij het ophalen van de auto is een borgsom vereist, afhankelijk van het type voertuig en het aantal huurdagen. 

De borgsom is uitsluitend te voldoen met pin of creditcard van Visa of Mastercard. 

• Voor niet Nederlandse rijbewijs bezitters zijn de volgende voorwaarden vereist: rijbewijs, paspoort en uitsluitend 

een creditcard van Visa of Mastercard als borgstelling. 

• Voor koeriers-, taxi- en/of transportbedrijven wordt het eigen risico dan wel het verlaagde eigen risico verhoogd 

naar 400%. 

• Beschikkingen (bekeuringen), inclusief behandelingskosten, komen voor rekening van de huurder/bestuurder. 

• Alle prijzen zijn exclusief brandstof,  alle auto’s worden met volle tank geleverd en huurder/bestuurder levert de 

auto weer met volle tank brandstof in. Indien auto niet is vol getankt, zijn er tankkosten verschuldigd. 

• Wanneer u de gehuurde auto buiten onze openingstijden terug brengt, mag u de sleutel uitsluitend deponeren in 

onze sleutelkluis. Mocht u op onze officiële sleutelkluis aanwijzingen aantreft anders dan de sleutel in de kluis te 

deponeren en/of mocht er iemand staan die de sleutels in ontvangst wil nemen, gelieve deze te negeren en een 

melding te maken bij het filiaal. 

• Het terug brengen van de auto buiten onze openingstijden is geheel voor risico van de huurder en loopt tot 

verhuurder de overeenkomst gesloten heeft. 

• Bij schade bent u verplicht het schade aangifte formulier volledig in te vullen (ook de achterzijde) en binnen 24 uur 

ondertekend in te leveren bij AutoHuur Amstelveen. 

• Bij ruitschade bent u altijd het eigen risico verschuldigd, indien het raam gerepareerd kan worden, is het eigen 

risico € 150,00 ex btw. (ster of pit is dan maximaal 1 cm Ø groot). 

• Alle auto’s zijn standaard WA-verzekerd,  WA-dekking tot € 2.000.000,-. Lading en persoonlijke eigendommen zijn 

uitgesloten van verzekering.  

• De borgsom bestaat uit de geschatte huursom + het eigen risico. 

• Voor bestuurders jonger dan 23 jaar is het helaas niet mogelijk het eigen risico te verlagen. 

• Indien de huurder ouder is dan 23 jaar kan het risico verlaagd worden tot een niet afkoopbaar blijvend risico. 

• Aan personen, die korter dan 1 jaar hun rijbewijs hebben en /of jonger zijn dan 21 jaar, wordt door ons niet 

verhuurd. 



• Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor alle hoog eigen risico's,(dit is schade aan de auto hoger dan de 

ramen) ook bij verlaging van het eigen risico. 

• Zonder toestemming van AutoHuur Amstelveen is het niet toegestaan met onze auto’s / bestelbussen naar het 

buitenland te gaan. 

• Bij eventuele aanbiedingen gelden altijd de extra voorwaarden zoals ver meld op onze website. 

• Een mondelinge overeenkomst dient schriftelijk te worden bevestigd door de verhuurder en alleen de schriftelijke 

huurovereenkomst is bindend. 

• De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode, tijdstip en tarief zoals op de huurovereenkomst is 

vermeld.  

• Gedurende de huurperiode zijn alle kosten, zoals tolgelden, Eurovignet en de kosten voor brandstof, reiniging en 

parkeren voor rekening van huurder. 

• Indien huurder het voertuig niet tijdig ingeleverd, is verhuurder gerechtigd de huurder  de extra daghuur in 

rekening te brengen  vermeerderd met € 50,00 voor iedere dag of dagdeel dat de auto later ingeleverd wordt.  

•Bij lange termijn verhuur/shortlease moet huurder maandelijks vooruit per 1e van de maand het nieuwe 

termijnbedrag zoals overeengekomen voldaan hebben. 

Bij achterstand in de betaling heeft verhuurder het recht om de huurovereenkomst te beëindigen en het gehuurde 

voertuig direct terug te vragen.   

Mocht het voertuig niet binnen 24 uur zijn ingeleverd, dan heeft de verhuurder ten alle tijden het recht om het 

voertuig te laten ophalen.  

Extra kosten voor het terug halen van het voertuig zijn voor rekening van de huurder. Tevens zal er ook een boete 

bedrag worden berekend van 22% van de originele restant looptijd van het huurcontract.   

• Alleen personen vermeld in de huurovereenkomst  mogen het voertuig besturen.  

• Het is huurder  ten strengste verboden het gehuurde voertuig te verhuren en/of uit te lenen aan derde. 

• Het is huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken voor rijles (mits overeengekomen met verhuurder), 

wedstrijden, snelheidsproeven, rijvaardigheidsproeven, betrouwbaarheidsproeven, circuit rijden , etc. 

• Huurder dient het oliepeil, alle vloeistoffen  en bandenspanning op niveau te houden en regelmatig te controleren, 

gevolgschade door het niet nakomen van controle is voor rekening huurder. 

• Huurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren, bij het niet nakoming van deze verplichting kunnen 

schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 45,- (exclusief BTW). 

• E.v.t.  fouten en prijswijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto’s zijn voorbeeldauto’s. 

Bij akkoord en ondertekening van het  huurcontract, verklaard huurder bekend te zijn met 

de algemene voorwaarden en gaat huurder akkoord met de algemene voorwaarden van 

AutoHuur Amstelveen en zal nimmer hier tegen in beroep gaan. 

(Algemene huurvoorwaarden per 01 januari 2014, wijzigingen voorbehouden.) 


