
VERHUURVOORWAARDEN 

Bij Wittebrugrent houden we van heldere afspraken. Onze 

voorwaarden zijn kort en bondig. Hierdoor zijn er geen 

verrassingen achteraf! 

Legitimatie en Borgstelling. 

● Bij het ophalen van de huurauto dient de huurder zich te 

legitimeren met een geldig rijbewijs en een geldig paspoort of ID 

kaart. 

● De borgstelling wordt gebaseerd op het vooraf geschatte 

huurbedrag met een minimum van € 250,-. 

● Borgstelling kan uitsluitend geschieden met Creditcard (Eurocard 

en Visa) die tevens op naam dient te staan van de huurder. 

● Contante en/of pin borgstelling worden niet geaccepteerd. 

BOVAG voorwaarden  

● Wittebrug Rent is lid van de afdeling autoverhuur van de BOVAG.  

● 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 huurbalie en staan 

op de achterzijde van elk contract vermeld. 

Rookverbod 

● Het is ten strengste verboden om te roken in de huurauto, bij 

constatering hiervan worden altijd schoonmaakkosten in rekening 

gebracht met een maximum van € 250,00 

https://www.euromobildenhaag.nl/media/2415/bovagalgemenevoorwaarden.pdf
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Telematica 

● Het is de verhuurder toegestaan het voertuig uit te rusten met 

telematica oplossingen. 

 

Betaling 

● Tenzij anders is overeengekomen dient betaling te geschieden bij 

het ophalen van de auto. Betaling kan alleen per pin worden 

voldaan. Contante betaling wordt niet geaccepteerd. 

Huurprijzen 

● De prijzen van autoverhuur zijn gebaseerd op tijd en kilometers. 

● De huurprijs wordt berekend per kalenderdag. 

● De vermelde prijzen zijn exclusief brandstofkosten. 

● Bij de tarieven zijn inbegrepen: verzekering, afschrijving, rente, 

normaal onderhoud, mobiliteitsgarantie en houderschapsbelasting. 

- Prijswijzigingen voorbehouden. 

Verzekering 

● Alle auto's zijn WA+casco verzekerd. 

● Het standaard eigen risico per schade bedraagt € 450,-. Verlaging 

is mogelijk naar € 250,- voor het bedrag van € 7,50 per dag. 

● Bestuurders jonger dan 24 jaar hebben een eigen risico van € 

450,- welke niet kan worden verlaagd. 

● Verhuur aan personen jonger dan 21 jaar is niet mogelijk, tenzij 

hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door onze directie. 

● Voor personen jonger dan 24 jaar is het alleen mogelijk een up! 

klasse te huren. 

● Bij diefstal, inbraak en schade waarbij de tegenpartij niet bekend 

is, wordt de huurder verzocht direct aangifte te doen bij Politie en 



het rapport met het schadeformulier per ommegaande aan de 

verhuurder toe te sturen. 

● Voor bovenhoofdse schade geldt een hoog eigen risico van € 

1.000,- en kan niet verlaagd worden. 

● Het is niet toegestaan met een Euromobil huurauto 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 Euromobil Wittebrug Rent 

hierover vooraf te informeren en toestemming aan te vragen. 

● Bij schade waarbij sprake is van drank- of drugsgebruik geldt een 

aansprakelijkheid voor alle geleden schade. 

 

Huurperiode 

● Een huurdag (24 uur) begint op elk willekeurig moment binnen 

onze openingstijden. 

●  Het is niet mogelijk de huurauto buiten onze openingstijden te 

retourneren 

●  Bij overschrijding van de huurperiode, langer dan 1 uur, is de 

huurder verplicht de kosten van een extra huurdag te vergoeden. 

Download hier de Bovag verhuurvoorwaarden. 
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