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Algemene voorwaarden autoverhuur
Algemeen
Het huren van een auto is mogelijk vanaf 19 jaar.
U dient minimaal 1 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
U dient in het bezit te zijn van een geldige ID-kaart of Paspoort
U dient in het bezit te zijn van een geldige Nederlandse bankpas
Nieuwe klanten dienen een adres legitimatie mee te nemen bijvoorbeeld een
bank- of giroafschrift, telefoonrekening of salarisstrook, niet ouder dan 30
dagen
Tarieven & Betaling
De getoonde huurtarieven zijn inclusief BTW
Er kan bij ons uitsluitend per PIN worden afgerekend. Contant is niet mogelijk
Betaling van de huurkosten geschied bij het ophalen van het voertuig
De hoogte van de borg wordt bepaald aan de hand van het geschatte eindtarief
Na afloop ontvangt u per Email de afrekening
Brandstof
Onze tarieven zijn exclusief brandstof. Brandstof is altijd voor rekening van de
huurder.
De huurauto wordt afgetankt meegegeven. U moet de auto ook weer afgetankt
inleveren
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Reserveren
Telefonisch: 0317 – 700124
Whatsapp: 06-40584601
Per Email: wageningen@tasmanverhuur.com
Aan de balie: Nudepark 73, 6702 DZ Wageningen
Preventie
Wij maken gebruik van rentalcheck.nl > Fraude- en Diefstalpreventie voor de
verhuursector
Indien u niet in de regio Ede/Wageningen woonachtig bent, kunt u geweigerd
worden als klant. Tenzij u een logisch verklaarbare reden heeft om in
Wageningen een auto te huren.
De bestuurder is verantwoordelijk voor het voertuig, ongeacht wie de boeking
plaatst. Andere bestuurders zijn strikt niet toegestaan. Tenzij anders op het
contract vermeld.
Bestuurders die niet op het contract vermeld staan zijn onverzekerd en 100%
persoonlijk aansprakelijk
Annuleren / Boeking verzetten
Kosteloos annuleren/ verzetten kan tot 48 uur voor aanvang van de
huurperiode. Bij annulering of verzetten binnen 48 uur voor aanvang van de
huurperiode kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht welke
100% van het afgesproken huurtarief bedragen.
Buitenland en meerdaagse huurperiodes
Naar het buitenland is mogelijk naar landen in het Shengen gebied.
Wij adviseren om aanvullend een reisverzekering af te sluiten, en indien
mogelijk de aanvullende optie “pechhulp huurauto” te kiezen.
Wij adviseren om regelmatig de bandenspanning, oliepeil en verlichting te
controleren en bij kleinere ongemakken zelf naar een dichtstbijzijnde garage te
gaan, indien mogelijk.
Bij pech of schade zijn de voorwaarden van toepassing van de “wegenwacht
dekking” van
Centraal Beheer/ Eurocross assistance waarvan details op de groene
verzekeringskaart vermeld staan.
De service die Tasman Verhuur bij pech of schade op afstand kan bieden is
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beperkt.
Mocht u lid zijn van de ANWB wegenwacht dan heeft u hier tevens in de meeste
gevallen recht op hulp, omdat het lidmaatschap bij de ANWB wegenwacht
persoonsgebonden is i.p.v. voertuig-gebonden.
Beschikkingen
Verkeersboetes zijn voor risico en rekening van de huurder
Schades & het eigen risico
Eigen risico van personenauto’s is 600,- EUR.
Deze kan worden verlaagd naar 300,- EUR voor 7,50 EUR per dag.
Eigen risico van bestelbussen is 800,-, 900,- of 1000,- EUR.
Deze kan met 50% worden verlaagd voor 15,- EUR per dag.
Eigen risico van bovenhoofdse schade is 2000,- EUR (schade boven 1,80m).
Deze kan niet worden verlaagd.
Bij ontstane schade tijdens de huurperiode dient u direct contact op te nemen
met ons kantoor
Voor aanvang van de huur lopen we met u een rondje om het voertuig.
Als aanvulling kunt u kiezen om een filmpje en/of foto’s van het voertuig te
maken.
Het vermelde eigen risico geldt per schadegeval.
Personen jonger dan 25 jaar kunnen het eigen risico niet verlagen
Voor koeriersdiensten en transportbedrijven wordt het eigen risico verhoogd
naar 200%
In geval van opzet, roekeloosheid of grove schuld (incl. bovenhoofdse schade)
en bij het niet opvolgen van de instructies van de verhuurder blijft de huurder
onverminderd aansprakelijk voor de schade inclusief de hieruit voortvloeiende
kosten tijdens de huurperiode.
Overig
Verlengen is uitsluitend mogelijk na mondeling overleg op basis van
beschikbaarheid.
Het is de huurder niet toegestaan het voertuig uit te lenen en/of te verhuren.
Huurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van
deze verplichting kunnen schoonmaakkosten in rekening worden gebracht van
tenminste 25,-
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Bij ongevallen, beschadiging of vermissing is huurder verplicht om
– duidelijke foto’s te nemen en per Whatsapp te sturen naar Tasman Verhuur.
– melding te doen bij de politie ter plaatse.
– een ingevuld en ondertekent schadeformulier te overhandigen aan Tasman
Verhuur.
Tot slot
Wees een heer in het verkeer!
Wees a.u.b. zuinig op de auto!
Toepasselijkheid & toepasselijk recht
Deze voorwaarden zijn van toepassing op huurovereenkomsten van
personenauto’s en bedrijfswagens die tussen huurder en verhuurder worden
gesloten.
De huurovereenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht.

(https://qredits.nl/kennis-

inspiratie/ervaringen/tasman-verhuur.html)

Stel uw vraag aan Bart
Tasman Verhuur heeft voor iedere klus de juiste bus. U mag van ons verwachten dat wij naast
kwaliteit ook met u meedenken. Onze medewerkers staan u graag te woord. Bel naar 0317700124 (tel:+31317700124) of laat hieronder uw bericht achter.
Contactformulier
Uw voor- en achternaam:

Uw e-mail adres: *
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