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Overige huurinformatie 
 

 

Algemene informatie 

• De Bestuurder is minimaal 19 jaar en dient minimaal één jaar in het bezit te zijn van een geldig 

Nederlands of internationaal rijbewijs. Bij jonger dan 23 jaar geldt € 20,00 toeslag per dag. 

• Legitimatie middels rijbewijs en paspoort/ID en bewijs van adres (niet ouder dan 3 maanden). 

• De huurperiode is van 08.00 tot de volgende dag 08.00. Dit is één kalenderdag, anders  

alleen op verzoek en bij goedkeuring van een medewerker van Amcar. 

• Een dagdeel is 4 uren of vanaf 17.00 tot de volgende dag 8.00. 

• Per contract wordt er € 2,50 aan milieukosten berekend. 

• AdBlue kost € 0,04 per gereden kilometer. 

• De kassa sluit 15 minuten voor sluitingstijd. 

• Er wordt maximaal € 100,00 in rekening gebracht als huurauto’s vies worden ingeleverd. 

• Snelheids-, parkeer- en andere boetes worden aan de huurder doorberekend (+ € 15,00). 

• Roken is niet toegestaan in de auto’s, wel roken is € 50,00 boete. 
 

Verzekeringen 

• Bij pech of schade belt u eerst naar kantoor. Buiten kantoortijden kunt u bellen met ANWB  

pechhulp 0592-390044, gebruik naar buitenland melden i.v.m. verzekeringsdekking (€ 25,00).  

• Inzittende verzekering op aanvraag. Deze is voor personenbussen verplicht; € 3,00 per dag. 

• Een extra bestuurder WA-verzekeren kost € 5,00 per dag. 

• Het eigen risico bij bovenhoofdse schade bij bestel-, personenbussen en bestelvrachtwagens is 

hoger dan normaal: € 1500,00 bij particulier tot € 5000,00 bij zakelijk gebruik (zie artikel 11 ). 

• Schade door opzet is altijd voor rekening van de huurder/bestuurder.  

• Het eigen risico is te verlagen per dag, zie onderstaande tabel:  

Normaal eigen risico Verlaagd eigen risico Kosten per dag

Personenauto: € 1.200,00 € 500,00 € 18,00

Personenbussen: € 1.500,00 € 600,00 € 20,00

Bestelwagens: € 1.200,00 € 500,00 € 20,00

Bestelvrachtwagens: € 1.700,00 € 750,00 € 30,00  

• De bovenstaande bedragen zijn inclusief assurantiebelasting en BTW. Alleen mogelijk vanaf 22 jaar. 
 

Borgsom 

• Voor de klassen J t/m P is een contante borgsom mogelijk. Overige klassen is de borgsom altijd met 

pin of creditcard. 

• De hoogte van de borgsom wordt bepaald door de klasse en de periode van de huur. Één dag 

minimaal € 200,00. 
 

Reserveringen 

• Reserveren kan online, per telefoon, via de mail en aan de balie. Reserveringen die online of per 

mail gemaakt zijn worden altijd met tegenbericht bevestigd. 

• Afhalen kan vanaf 8.00 en ’s avonds na 17.00 voor de volgende dag in overleg met Amcar. 
  

Schade 

• Indien een huurder/bestuurder schade rijdt met een auto van AMCAR moet dit binnen 24 uur 

worden gemeld. Het schade-aanrijdingsformulier dient te worden ingevuld en deze dient door beide 

partijen ondertekend te worden . 
 

Inleveren en Parkeren 

• Bij het inleveren van de auto/bus na sluitingstijd (graag afgetankt) altijd netjes parkeren en de 

sleutels in de sleutelkluis deponeren. Let op: betaald parkeren tot 24.00! Ook voor onze voertuigen! 


