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Kuperus Autoverhuur is al meer dan 60 jaar gespecialiseerd in het verhuren van personenauto’s, bestel-

en vrachtwagens. Wij zijn aangesloten bij de BOVAG, Verhuur- en Deelautobedrijven. Bekijk hieronder de

algemene voorwaarden.

Waarom verzekeringen? Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje: een steentje tegen de ruit of een paaltje

over het hoofd zien, het kan iedereen gebeuren. Dit is natuurlijk erg vervelend, maar Kuperus

Autoverhuur biedt u de mogelijkheid om het risico van onverwachte kosten, aanzienlijk te verminderen

met onderstaande verzekeringen.

Lees hier (https://kuperus.eu/verzekeringen/) ook meer over onze verzekeringen.

Verder voert Kuperus Autoverhuur de volgende labels:

Verhuisdoos: verhuisdoos.nl (https://kuperus.eu/product/verhuisdoos-2/)

Busje bezorgd: busjebezorgd.nl (https://kuperus.eu/service/)

WhiteRent, WhiteLease en WhiteLabel: kuperus.eu/shortlease (https://kuperus.eu/shortlease/)

Short lease en Shortlease: kuperus.eu/zakelijk (https://kuperus.eu/zakelijk/)

Boek een busje: boekeenbusje.nl (https://kuperus.eu/huren/bestelwagens/)

Bestel een busje: besteleenbusje.nl (https://kuperus.eu/huren/bestelwagens/)

Hertz agent: kuperus.eu/product/personenauto/ (https://kuperus.eu/product/personenauto/)
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Mede-eigenaar van De Auto Verhuurders: DeAutoverhuurders.nl (https://deautoverhuurders.nl/)

(DAV)

Algemene voorwaarden
Voor het huren van een voertuig gelden de algemene huurvoorwaarden van de BOVAG  Verhuur- en

Deelautobedrijven en voor bedrijven de zakelijke huurvoorwaarden van de BOVAG  Verhuur- en

Deelautobedrijven . Bekijk de voorwaarden voor particulieren (https://kuperus.eu/wp-

content/uploads/2016/05/Bovag-particulier-Algemene-voorwaarden-verhuur-2012.pdf) of bedrijven

(https://kuperus.eu/wp-content/uploads/2019/11/Algemene-huurvoorwaarden-zakelijk-01-11-19.pdf).

Brandstof en AdBlue zijn voor rekening van de huurder.

Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen/typefouten.

Onze voertuigen zijn voorzien van een Track&Tracing systeem voor uw en onze veiligheid.

Huurdag is 1 kalenderdag vanaf 8.00 uur.

Huurder/bestuurder dient minimaal 1 jaar in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs. Voor

personenauto’s dient de huurder/bestuurder minimaal 21 jaar oud te zijn.

Voor de behandeling van verkeersboetes rekenen wij € 19,00 inclusief BTW.

De huurder is zelf verantwoordelijk voor het deskundig en oordeelkundig laden en lossen van het

voertuig.

Het is toegestaan om in de volgende EU-landen te rijden met een Kuperus Autoverhuur huurauto:

Andorra, Belgie, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Groot Brittanië, Ierland, Italië, Kroatië,

Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Noorwegen, Nederland, Oostenrijk, Portugal, San Marino,

Schotland, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland.

Het gewicht van de te laden goederen mag het toegestane laadvermogen van de gehuurde

aanhangwagen, bestelwagen of vrachtwagen niet overschrijden.

Indien u niet zelf aftankt rekent Kuperus een tankfee van € 9,- incl. BTW, bovenop het bedrag van de

getankte brandstof. In de directe omgeving van onze vestiging vindt u verschillende benzinepompen.

Onze medewerkers vertellen u graag waar u het goedkoopst en snelst kunt tanken.

Trekhaak toeslag € 12,- per dag inclusief BTW en Automaat toeslag 6,05 per dag inclusief BTW.

Kuperus Autoverhuur hanteert speciale condities en tarieven voor relaties die langdurig of regelmatig

huren. Ook voor short-lease en leasing kunt u onze specialisten raadplegen.

Verlenging na de laatste huurdag van de overeengekomen periode is alleen mogelijk na verkregen

goedkeuring van Kuperus Autoverhuur.

Voor particulieren

Indien huurder het voertuig niet tijdig heeft ingeleverd, is verhuurder gerechtigd de huurder 20%

van de daghuurprijs in rekening te brengen voor elk uur waarmee de huurperiode wordt

overschreden. Na overschrijding met 5 uur kan per dag tot 1 1/2 keer de daghuurprijs in rekening

worden gebracht, onverminderd de verplichting van huurder tot vergoeding van door verhuurder

geleden en te lijden schade.
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Kuperus Autoverhuur accepteert uitsluitend betalingen per  pin, creditcard of I-Deal betaling via onze

website. Het retourbedrag wordt binnen twee werkdagen teruggestort op uw rekening.

Legitimatie

Neem een geldig Nederlands rijbewijs langer dan 1 jaar in uw bezit mee. Wij controleren uw NAW

gegevens daarvoor kan er gevraagd worden naar bijvoorbeeld: ponsplaatje van het ziekenhuis, een

groene kaart van uw eigen auto of bankafschrift (niet ouder dan 60 dagen). Kuperus Autoverhuur

behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen een auto niet te verhuren zonder opgaaf van

reden.
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BESTELWAGENS (HTTPS://KUPERUS.EU/RENT/BESTELWAGENS/)

CAR RENTAL (HTTPS://KUPERUS.EU/RENT/CAR-RENTAL/)

CAR TRANSPORTER WITH ELECTRIC WINCH (HTTPS://KUPERUS.EU/RENT/CAR-TRANSPORTER/)

DOUBLE CABIN BUSES (HTTPS://KUPERUS.EU/RENT/DOUBLE-CABIN-BUSES/)

DUBBELE CABINES (HTTPS://KUPERUS.EU/RENT/DUBBELE-CABINES/)

KOELWAGENS (HTTPS://KUPERUS.EU/RENT/KOELWAGENS/)

MINI BUSES (HTTPS://KUPERUS.EU/RENT/MINI-BUSES/)

OPRIJWAGENS (HTTPS://KUPERUS.EU/RENT/OPRIJWAGENS/)

PERSONENAUTO'S (HTTPS://KUPERUS.EU/RENT/PERSONENAUTOS/)
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VANS (HTTPS://KUPERUS.EU/RENT/VANS/)

VRACHTWAGENS (HTTPS://KUPERUS.EU/RENT/VRACHTWAGENS/)

WHEELCHAIR VEHICLES (HTTPS://KUPERUS.EU/RENT/WHEELCHAIR-VEHICLES/)

Liebergerweg 18 – 26

1221 JS Hilversum

(5 min. lopen van het centraal station Hilversum)

Telefoon: 035 685 20 00

E-mailadres: info@kuperus.eu (mailto:info@kuperus.eu)

Hertz Agent voor regio 't Gooi.

Telefoon: 035 760 06 17

E-mailadres: nehlv60@hertz.nl (mailto:nehlv60@hertz.nl)
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AUTOVERHUUR

Auto huren Hilversum

Bestelwagen huren

Vrachtwagen huren

Rolstoelvoertuig huren

Bestelauto huren

Truck huren

Rolstoelauto huren

Invalide auto huren

Rolstoelbus huren

Invalide bus huren

Koelauto huren

Koelwagen huren

Vriesbakwagen huren

Vrieswagen huren

OVER KUPERUS

Over Kuperus Autoverhuur
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Veelgestelde vragen

Verzekeringen

Nieuws

Kilometers

goedkoper...

(https://kuperus.eu)

VOERTUIGEN (/VOERTUIGEN/)

KORTINGEN (/KORTINGEN)

SERVICE (HTTPS://KUPERUS.EU/SERVICE/)

SHORTLEASE & WHITE LABEL

(HTTPS://KUPERUS.EU/WHITE-RENT/)

NIEUWS (/CATEGORY/NIEUWS/) FAQ (/FAQ)

Winkelwagen:

€0,00

(https://kuperus.eu/cart/)

(https://kuperus eu/cart/)

https://www.hertz.nl/rentacar/location/nederland/hilversum/QYIC60
https://kuperus.eu/rent/bestelwagens/
https://kuperus.eu/rent/vrachtwagens/
https://kuperus.eu/rent/wheelchair-vehicles/
https://kuperus.eu/rent/bestelwagens/
https://kuperus.eu/rent/trucks/
https://kuperus.eu/product/rolstoelauto/
https://kuperus.eu/product/rolstoelauto/
https://kuperus.eu/product/rolstoelbus/
https://kuperus.eu/product/rolstoelbus/
https://kuperus.eu/rent/koelwagens/
https://kuperus.eu/rent/koelwagens/
https://kuperus.eu/rent/koelwagens/
https://kuperus.eu/rent/koelwagens/
https://kuperus.eu/over-kuperus-autoverhuur/
https://kuperus.eu/contact/
https://kuperus.eu/faq/
https://kuperus.eu/verzekeringen/
https://kuperus.eu/nieuws/
https://kuperus.eu/
https://kuperus.eu/voertuigen/
https://kuperus.eu/kortingen
https://kuperus.eu/service/
https://kuperus.eu/service/
https://kuperus.eu/white-rent/
https://kuperus.eu/white-rent/
https://kuperus.eu/category/nieuws/
https://kuperus.eu/faq
https://kuperus.eu/cart/
https://kuperus.eu/cart/


11-02-2022 16:52 Algemene voorwaarden Kuperus Autoverhuur Hilversum

https://kuperus.eu/informatie/ 6/6

2016 Kuperus Autoverhuur

Privacy Policy (https://kuperus.eu/wp-content/uploads/2018/06/Privacy-Policy-Kuperus-Autoverhuur-

1.pdf)

(https://www.facebook.com/KuperusAutoverhuur/)

(https://www.linkedin.com/company/kuperus-autoverhuur)
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