Algemene Voorwaarden BOVAG
Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van BOVAG afdeling autoverhuur
van toepassing, welke gedeponeerd zijn bij alle Kamers van Koophandel en alle Griffies van
Rechtbanken. Deze bepalingen zijn ter inzage in ons bedrijf en zijn altijd vermeld op de
achterzijde van het huurcontract.
Prijzen
De genoemde prijzen zijn inclusief:
• BTW
• verzekering en inzittenden verzekering
• ANWB reisbrief
• groene kaart
• extra bestuurder
maar exclusief
• de verreden brandstof
• extra verzekering voor verlagen eigen risico
• bovenhoofdse schade niet te verlagen middels een verzekering, €1.500,00 voor huurder die
consument is en € 5.000,00 voor huurder die niet consument is.
Huurdagen
• hele dagen alle dagen van de week 08.00 tot 08.00 uur
• weekend zat. 08.00 tot maandag 08.00 uur
• dagdelen van maandag tot en met vrijdag ochtend:08.00 tot 12.30 uur middag : 12.30 tot
17.00 uur avond : 17.00 tot 08.00 uur
• weekend is te verlengen met maximaal 1 dag (deze 3e dag heeft tarief van 1-6 dagen)
• gereserveerde voertuigen zijn eventueel de avond voor de huurperiode, na telefonisch
overleg, op te halen. Daghuur en verlaging eigen risico GRATIS, wel berekenen wij de
standaard verzekering.
Legitimatie
Dubbele legitimatie verplicht:
• rijbewijs
• paspoort of identiteitskaart
• in sommige gevallen hebben wij ook nodig poststuk van recente datum en/of uittreksel uit
het bevolkingsregister ter verificatie van de adresgegevens
Borg
Bij de aanvang van een huurperiode dient borg te worden voldaan, dit is een som van
vermoedelijke huurbedrag en gekozen eigen risico met een minimum van € 300,00.
Bij enkele groepen verhuren wij alleen als de borg middels een afdruk van de creditcard van
de huurder wordt voldaan.
Betaalwijze
Wij accepteren contant geld, tevens hebben wij een pin apparaat. Ook kunt u bij ons betalen
met verschillende creditcards zoals Mastercard, Visa card en American Express.
Bij borgstelling middels een creditcard afdruk dient altijd het eigen risico verlaagd te zijn.

