
 

 

                                                                                                                          Huurvoorwaarden 2023 

 
Autoradam verhuurt aan consumenten met toepassing van de BOVAG huurvoorwaarden voor consumenten en 

aan zakelijke huurders met toepassing van de BOVAG huurvoorwaarden van zakelijke huurders.  

 

Schades 

Indien er sprake is van een schade, zal in eerste instantie het overeengekomen eigen risico bedrag worden 

geïncasseerd. Als na reparatie blijkt dat er te veel is betaald zal het restant alsnog worden geretourneerd.  

 De prijzen op de website zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven; 

 Bij maandhuur is er een maandtarief van toepassing waarbij 2000 vrije kilometers zijn inbegrepen; 

 Het eigen risico op de voertuigen is minimaal €750,- en maximaal €1000,- met uitzondering van 

bovenhoofdse schade (boven 1,80cm) en schade ontstaan wegens achteruit rijden of inparkeren. 

Bovenhoofdse schades hebben een minimaal bedrag van €1500,- en een maximaal bedrag €5000,-;  

Schades ontstaan wegens achteruit rijden en/of inparkeren hebben een minimaal bedrag van €1500,- 

en een maximaal bedrag van €2500,-;  

 De waarborg voor een huurperiode van 1 t/m 6 dagen bestaat uit het eigen risico bedrag vermeerderd 

met alle te verwachten kosten inclusief btw (huurprijs, verzekeringen, accessoires, kilometers, etc).  

De waarborg voor een periode van 7 dagen of langer bestaat uit een borg van minimaal €750,- bij 

personenauto’s en €1000,- bij bestelwagens vermeerderd met alle te verwachten kosten inclusief btw 

(huurprijs, verzekeringen, accessoires, kilometers, etc);  

 In geval van schade dient de huurder een volledig ingevuld schadeformulier in te leveren. Ook als dit 

een eenzijdige schade betreft.  

 

Aanvullende verzekeringen/toeslagen 

 Ruit/bandverzekering vanaf €3,50   per dag  

 Inzittenden verzekering vanaf €3,50  per dag 

 Verlaging eigen risico vanaf €10,00  per dag 

 Tweede chauffeur vanaf €3,50   per dag 

 Buitenlandverzekering €50,00   eenmalig  

 Administratiekosten €3,50  eenmalig 

 Service kosten aftanken €20,00  eenmalig        (indien niet zelf aftanken van het voertuig) 

 

Overige informatie voor de huurder 

 Huurder en/of 2e bestuurder dient minimaal 21 jaar of ouder te zijn; 

 Huurder en/of bestuurder dient ten minste 1 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs B te zijn. Het 

rijbewijs dient geldig te zijn tot aan de dag van inleveren van het voertuig; 

 Huurder dient zich dubbel te kunnen legitimeren doormiddel van een geldig rijbewijs B en een geldig 

paspoort/ID-card. Hierbij dienen beide legitimaties geldig te zijn tot aan de dag van inleveren van het 

voertuig; 

 Tweede bestuurder dient zich te kunnen legitimeren doormiddel van een geldig rijbewijs B. Het 

rijbewijs dient geldig te zijn tot aan de dag van inleveren van het voertuig; 

 Huurder moet woonachtig en ingeschreven zijn in een Nederlandse gemeente. Hiervoor dient de 

huurder voorafgaand de huur een uittreksel basisregistratie personen (BRP of een recent poststuk 

(niet ouder dan een maand) te overleggen; 

 Autoradam behoudt zich het recht voor om huurders zonder opgaaf van reden te kunnen weigeren.  


