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Belangrijke voorwaarden 
Occasionverhuur Enkhuizen
De personenauto’s in de klasse Occasionverhuur zijn gebruikte auto’s. Uiteraard zijn ook deze auto’s uitstekend 
onderhouden en volkomen betrouwbaar. Maar omdat de modellen en uitvoering hiervan niet meer helemaal up to date 
zijn worden deze auto’s voor uiterst aantrekkelijke tarieven verhuurd. 
 
Een huurdag is een kalenderdag vanaf moment afl evering en dan 24 uur later. Personenauto’s worden per heel weekend 
( van vrijdag 17 u tot maandag 9 u) verhuurd. Bij huur van een langere periode (leasing) blijft het weektarief/maandtarief 
van kracht. 

In principe moeten de auto’s minimaal 24 uur voor het ingaan van de huur worden gereserveerd. 
De huurauto’s worden op een afgesproken tijdstip bij aan huis afgeleverd en opgehaald aan het einde van de huurperiode.

Alle huurprijzen zijn incl. BTW. Exclusief zijn de kosten voor vermindering eigen risico, en eventuele schades, lekke ban-
den, kapotte ruiten, brandstof, bekeuringen, vervoersvergunningen e.d.

De borgsom voor een huurperiode bestaat uit de totale huurkosten en een borgsom van 
€. 250,-. Betalingen kunnen alleen à contant worden voldaan. Het bedrag wat overblijft aan het einde van een huurperiode 
wordt door verhuurder uitsluitend per bank terugbetaald.

Het eigen risico is € 500,- per schadegeval. U kunt voor € 2,50 per dag (met een maximum van € 75,- per huurperiode) 
het eigen risico verlagen tot € 250,- per schadegeval.

Indien er zich een pechgeval voordoet, kan een beroep op de Wegenwacht worden gedaan. 
Bij reizen naar het buitenland bestaat er de mogelijkheid voor deze periode een internationale reisbrief te verkrijgen van 
Occasionverhuur Enkhuizen. Deze extra service kunt u voor €. 2,00 per dag aanvragen bij reservering van uw huurauto. 
(met een maximum bedrag van €. 30,00 per huur periode. 

De bestuurder moet in het bezit van een geldig Europees rijbewijs zijn. Bestuurders woonachtig 
buiten de Europese Unie moeten naast hun gewone rijbewijs een Internationaal rijbewijs kunnen 
tonen. De WA verzekering heeft een maximum dekking van €2.500.000,- per gebeurtenis. 
Bij schades is de huurder aansprakelijk voor het bedrag welk op de huurovereenkomst als “eigen risico” vermeld staat. 
Het eigen risico kan gedeeltelijk worden afgekocht. Verlaging van het eigen risico is wel onder voorbehoud van 
acceptatie. 

Een evt. getrokken aanhanger of caravan is niet automatisch via de huurauto verzekerd. 
Evenmin is de schade aan de in de auto vervoerde lading verzekerd.


