
Huurvoorwaarden
Algemene voorwaarden

● De genoemde bedragen zijn inclusief btw;
● Voor een huurdag gelden 150 vrije kilometers. Per extra kilometer wordt er

0,15 euro extra in rekening gebracht.
● Een huurdag is minimaal 24 uur.
● Een bestuurder is minimaal 21 jaar oud en minimaal 1 jaar in het bezit van

een rijbewijs (B)
● Een ID check maakt onderdeel uit van de acceptatieprocedure bij nieuwe

klanten;
● Sjimmy Autoverhuur behoudt zich te allen tijde het recht voor een

huuraanvraag zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Aftanken

De huurauto wordt met een volle tank brandstof meegegeven en dient ook weer met
een volle tank te worden ingeleverd.

Als de huurauto niet met een volle tank wordt ingeleverd wordt er een boete van €15
inclusief de brandstofkosten doorberekend aan de huurder.

Bekeuringen

Bekeuringen worden in eerste instantie door Sjimmy Autoverhuur betaald, maar
vervolgens doorberekend aan de huurder. Naast het boetebedrag wordt € 6,00
inclusief BTW aan administratiekosten voor de afhandeling van de bekeuring in
rekening gebracht.

Niet roken

Het is niet toegestaan om te roken in de huurauto’s. Als de huurder toch gerookt
heeft in de huurauto worden de reinigingskosten doorberekend aan de huurder met
een minimum van €150 inclusief BTW
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Vuil/Vlekken

Mochten er tijdens de huurperiode vlekken in de huurauto zijn ontstaan dan worden
er reinigingskosten worden in rekening gebracht bij de huurder met een minimum
van € 150 inclusief BTW.

Huisdieren

Het vervoeren van huisdieren in de huurauto´s van Sjimmy Autoverhuur is
toegestaan. Eventuele daaruit voortvloeiende reinigingskosten worden in rekening
gebracht bij de huurder met een minimum van € 150 inclusief BTW.

Verzekering

● Iedere huurauto is standaard WA-verzekerd. Tevens is een
inzittendenverzekering inbegrepen;

● Het eigen risico bedraagt € 800,- per schadegeval.
● In geval van schade is de huurder verplicht dit direct te melden bij Sjimmy

Autoverhuur. Tevens dient binnen 24 uur een volledig ingevuld en
ondertekend schadeaangifteformulier te worden aangeleverd;

● Het is niet toegestaan om met een huurauto van Sjimmy Autoverhuur
buiten de EU landen te rijden, met uitzondering van Groot-Brittannië,
Zwitserland en Noorwegen;

Verlaging eigen risico

Per schadegeval is huurder aansprakelijk voor het eigen risico.

Het eigen risico bedraagt € 800,-. Het is mogelijk om voor € 12.50 het eigen risico te
verlagen naar € 250,-.

Track & Trace

Onze huurauto’s zijn voorzien van een track & trace-systeem. Sjimmy Autoverhuur
heeft de mogelijkheid om de auto te traceren en op afstand uit te schakelen.



Legitimatie, borg en betaling

● Bij het afhalen van de auto dient een borg te worden voldaan van € 250,-
Het is mogelijk om voor € 15,- de borg te verlagen naar € 100,-

● Legitimatie bestaat uit het opgeven van naam, woonadres en
contactgegevens en het overhandigen van (een kopie van) het rijbewijs en
een recent poststuk, waarop uw naam en uw huidige woonadres zichtbaar
is.

● De betaling van de borg dient gedaan te worden middels PIN. De huurder
dient tevens de betaler te zijn. De borg minus de huurkosten en minus
eventuele extra kosten worden vervolgens teruggestort op de bankrekening

● Bij een buitenlands rijbewijs dient er ook een paspoort getoond te worden.




