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Privacy  - Voorwaarden

Algemene voorwaarden

• Een huurdag is een kalenderdag.

• De vermelde tarieven zijn in euro’s, exclusief brandstof.

• Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

• Zaterdag geen halve dag tarieven.

• Een halve dag is van 
07:00 – 13:00 uur 
13:00 – 18:00 uur 
18:00 – 24:00 uur

• Voor afgeleverde auto’s gelden geen halve dag tarieven 
• Bekeuringen zijn altijd voor rekening huurder en worden verhoogd met €10,-
administratiekosten. 
• Het gecalculeerde BTW tarief is 21%. 
• De bestuurder moet minimaal 21 jaar oud zijn en 1 jaar in het bezit zijn van een
geldig Nederlands rijbewijs. 
• Maten en modellen kunnen afwijken. 
• De huurkosten dienen aan het eind van de huurperiode contant te worden voldaan. 
• Op onze dienstverlening zijn de BOVAG-standaardbepalingen van de afdeling
Autoverhuur van toepassing. 
• Bij het afhalen van de auto dient een borgbedrag te worden betaald (pinnen). 
• Bij reizen naar het buitenland is toestemming van Avarent Autoverhuur vereist. 
• Toeslag op auto met navigatie € 5,00 per dag 
• Toeslag op auto met trekhaak € 5,00 per dag
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Tweeten

Otto Hahnweg 6 
3542 AX Utrecht 
Nederland   
T : 0800-4002244 
F : 030 2411549 
E :
info@avarentautoverhuur.nl
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