INCLUSIEF

NIET INCLUSIEF

Lokale belastingen, vrije kilometers, all risk

Benzine, extreme viezigheid. Eigen

verzekering met eigen risiko, wegenassistentie 24
uur en jonge bestuurder zonder extra kosten

risiko in geval van schade (zie
hieronder verzekeringen)

VERZEKERINGEN
KLEINE AUTO´S | SMART FORFOUR | FIAT 500 CABRIO| RENAULT TWINGO
Eigen risiko: 350 euro
Min. leeftijd om te kunnen huren: 21 jaar en 2 jaar rijbewijs
All risk verzekering: 10 euro per dag
Min. leeftijd voor de all risk verzekering is: 25 jaar en 3 jaar rijbewijs.
MIDDENKLASSE AUTO´S (AUTOMAAT & HANDGESCHAKELD FIAT 500 L
Eigen risiko: 500 euro
Min. leeftijd om te kunnen huren: 23 jaar en 3 jaar rijbewijs
All risk verzekering: 12 euro per dag
Min. leeftijd voor de all risk verzekering is: 25 jaar en 3 jaar rijbewijs
PEUGEOT 3008 | FORD TOURNEO CONNECT/PEUGEOT PARTNER | FOCUS FAM
Eigen risiko: 600 euro
Min. leeftijd om te kunnen huren: 23 jaar en 3 jaar rijbewijs
All risk verzekering: 12 euro per dag
Min. leeftijd voor de all risk verzekering is: 25 jaar en 3 jaar rijbewijs
MERCEDES B180 & GLA | BMW | JEEP WRANGLER 4 PL|OPEL ZAFIRA |MINI
Eigen risiko: 800 euro
Min. leeftijd om te kunnen huren: 25 jaar en 3 jaar rijbewijs
All risk verzekering: 15 euro per dag
Min. leeftijd voor de all risk verzekering is: 30 jaar en 3 jaar rijbewijs
MINIBUSSEN 9 P|L. GR.VOYAGER|SS.YONG RODIUS|JEEP WRANGLERS+RENEGADE 5 P
Eigen risiko: 800 euro
Min. leeftijd om te kunnen huren: 25 jaar en 3 jaar rijbewijs
All risk verzekering: 20 euro per dag
Min. leeftijd voor de all risk verzekering is: 30 jaar en 5 jaar rijbewijs
MERCEDES ML + CLASE V|JEEP (GRAND) CHEROKEE|LANDROVERS|RANGE ROVERS
Eigen risiko: 1500 euro
Min. leeftijd om te kunnen huren: 25 jaar en 3 jaar rijbewijs
All risk: 30 euro per dag
Min. leeftijd voor de all risk verzekering is: 30 jaar en 5 jaar rijbewijs

KYMCO 50 CC| PIAGGIO 125 CC|PIAGGIO VESPA 125 CC|JAGGER/ S. DINK 125-300CC
Eigen risiko: 180 euro voor de eerste 2 scooters en 250 euro voor de rest vd scooters.
Goede en recente rijervaring met scooters is vereist en motorrijbewijs voor 125-300 CC
All risk: 6 euro/dag en 8 euro/dag voor de andere scooters.

NOOIT AFGEDEKT ZIJN DE VOLGENDE SCHADE´S:
Schade aan de onderkant van de auto, schade aan
wielen/banden, schade/verlies vd sleutel en verbrande
koppeling.
Laat u alstublieft geen waardevolle spullen in de auto
achter. Wij raden u aan de auto nooit af te sluiten. Zo
vermijden wij inbreukschade aan de auto.
Het eigen risiko bedrag moet worden betaald bij
huurbegin. Dit bedrag wordt teruggestort mits er geen
nieuwe schade zijn aan de auto. Mocht er wel nieuwe
schade zijn dan wordt het restbedrag teruggestort mocht
de reparatie goedkoper uitvallen dan het eigen risiko.

AFLEVERING AUTO OP DE PARKEERPLAATS V.D LUCHTHAVEN
LUCHTHAVEN AFLEVERINGEN
0 Euro van 08 - 19.00 uur
10 Euro van 19 - 22.00 uur
25 Euro van 22 - 02.00 uur
30 Euro van 02 - 03.00 uur
LUCHTHAVEN AFLEVERINGEN ZON-EN FEESTDAGEN
10 Euro van 08-22.00 uur
25 Euro van 22-02.00 uur
30 Euro van 02-03.00 uur
TERUGGAVE VAN DE AUTO OP DE PARKEERPLAATS VAN DE LUCHTHAVEN
15 Euro, op kantoor gratis.
Als u de auto gehuurd heeft met eigen risiko en uw wilt dat deze gecontroleerd wordt door
ons personeel dan kunt u alleen op één van onze kantoren teruggeven gedurende onze
openingstijden.

PRIVÉ HUIZEN

HOTELS

EN HOTELS BUITEN HET STADSCENTRUM

IBIZA STAD, PLAYA DEN BOSSA,
FIGUERETAS EN SAN ANTONIO

50 Euro per aflevering + 50 euro ophalen
HAVEN AFLEVERINGEN IBIZA/SAN ANTONIO:
Op ons kantoor gratis. teruggave van de auto in
de haven van Ibiza stad: 30 euro

Ophalen van uw hotel en transfer
naar ons kantoor gratis bij een min.
huur van 3 dagen. San Antonio
centrum: geen min. aantal dagen.

BENZINE BELEID

EXTRAS

De auto wordt met een volle tank benzine

3 euro per dag per kinderzitje.

afgegeven en zo dient men die ook terug te

max. 36 euro per huur.

geven. Mocht er benzine missen bij

3 euro per dag per extra

teruggave dan worden de missende liters +

bestuurder, max, 36 euros per

15 euros voor servicekosten in rekening

huur.

gebracht.

6 euro per dag GPS, 42 euro per
huur.

BETALING/CREDITCARD/VERVROEGDE TERUGGAVE
BETALING
Op het moment van reserveren of bij het ophalen vd auto. Mocht u met American
Express willen betalen dan betaalt u 5% meer over het totale huurbedrag.
CREDIT CARD
U heeft een creditcard nodig bij huurbegin. U kunt echter de huur ook contant betalen
of met uw pinpas, maar een visa/mastercard is nodig voor de garantie v.d. auto voor
evt. extra´s zoals missende benzine, schade, het verliezen v.d. autosleutel of extra
huurdagen. Mocht u alleen in het bezit zijn van een debit card dan innen we via deze
card een extra borg in, de hoogte is afhankelijk v.h.auto model dat u heeft
gereserveerd (+/- 100 euro). Dit krijgt u aan het einde v.d huur teruggestort mits er
geen nieuwe extra´s ontstaan zijn.
Mocht u niet de all risk verzekering hebben afgesloten dan wordt het eigen risiko
bedrag afgeboekt v.d card. Dit bedrag wordt teruggestort aan het eind v.d huur mits er
geen nieuwe schade zijn, de tank vol is en de auto teruggebracht werd op de
afgesproken dag en tijd.
VERVROEGDE TERUGGAVE EN ANNULERINGSVOORWAARDEN
Mocht u de auto vervreogd willen teruggeven dan afgesproken en u informeert ons
hierover met min. 48 uur in het voren dan krijgt u de dagen dat u de auto niet gebruikt
heeft teruggestort van ons.
Mocht u de gereserveerde auto niet komen ophalen wordt er 1 huurdag berekend. U kunt
gratis annuleren tot 48 uur voor de afhalingsdatum. Uitzondering voor de maanden juni,
juli, augustus en september voor automaten, jeeps, cabrio´s, minibussen en andere luxe
auto´s. Met min. 30 dagen voor aankomst geen annuleringskosten. Van 30 -15 dgn voor
aankomst betaalt u 10% van het totale huurbedrag en minder dan 15 dgn 20% over het
totale huurbedrag. U kunt uw reservering alleen annuleren door ons een email te sturen
aan info@motoluis.com.

BEKEURINGEN
OP LASTEN VAN DE CLIENT.
Ons bedrijf kan eventuele administratiekosten
hiervoor in rekening brengen (30 euro)

HELMEN & SLEUTELS
2 HELMEN ZIJN INCLUSIEF BIJ DE
HUUR
Het verliezen van de helm is nooit
inclusief, kosten 30 euro. Ook
sleutelverlies is niet inclusief. Kosten
scootersleutel van 10-40 euro en voor
auto´s van 200-300 euro afhankelijk
vh scooter/automodel

