Huurvoorwaarden Spanje – Canarische eilanden
Verhuurder: Avis
Type Autohuur: Auto inclusief
Seizoen: Winterzon 19/20
INCLUSIEF IN DE HUURPRIJS
- ONGELIMITEERD AANTAL KILOMETERS
- LUCHTHAVENAFLEVERINGSKOSTEN
- WA/BA-VERZEKERING volgens de wettelijk geldende standaard: WA-verzekering conform de
regelgeving in het land van huur. Totale dekking aanvullende WA-verzekering EUR 7.500.000
- AANVULLENDE WA/BA-VERZEKERING van 7,5 miljoen Euro
- CDW-VERZEKERING (schade aan de huurauto)
- TP-VERZEKERING (diefstal van de huurauto)
- TERUGBETALING EIGEN RISICO: In geval van schade en/of diefstal belast de autoleverancier u met
een eigen risico. Dit bedrag betaalt u ter plaatse en wordt u na thuiskomst door Sunny Cars vergoed.
Het is dus niet nodig om lokaal een extra verzekering af te sluiten.
- TERUGBETALING VAN SCHADE AAN GLAS, BANDEN, BODEM (INCL. OLIECARTER EN KOPPELING) EN
DAK VAN DE HUURAUTO. HET IS DUS NIET NODIG HIERVOOR LOKAAL EEN EXTRA VERZEKERING AF TE
SLUITEN
- TERUGBETALING DOSSIERKOSTEN VAN SCHADEAFHANDELING
- VERGOEDING VAN DE SLEEPKOSTEN EN VAN DE KOSTEN VOOR HET VERLIES EN BESCHADIGING
VAN DE AUTOSLEUTEL EN OF -PAPIEREN
- VERGOEDING BIJ (POGING TOT) DIEFSTAL VAN INGEBOUWDE APPARATUUR UIT DE AUTO ZOALS
RADIO EN NAVIGATIESYSTEEM
- EXTRA BESTUURDER: 1 inclusief, iedere andere: € 5 per bestuurder per dag (max. € 70 per
huurperiode per bestuurder)
Eventuele extra bestuurders moeten ter plekke ook een rijbewijs en paspoort overleggen om op het
huurcontract bijgeschreven te kunnen worden.
- ONGEVALLENVERZEKERING (PAI) met een dekking van 20.000 EUR per inzittende van de huurauto
BELANGRIJKE HUURINFORMATIE:
- AANNAME BUITEN KANTOORUREN: kosteloos mogelijk

- WAARBORG: Creditcard met pincode op bestuurdersnaam verplicht. Elektronische creditcards (=
zonder reliëf) en prepaid/ debit cards worden niet geaccepteerd. Er wordt geen waarborg genomen
van de credit card, maar de credit card moet wel aanwezig zijn.
- TANKREGELING FF: Inleveren met benzinestand zoals opgehaald, meestal is dit ´vol-vol´. Wanneer u
de huurauto met minder brandstof inlevert dan afgesproken worden er, naast de ontbrekende
brandstof, servicekosten voor het aftanken in rekening gebracht. Voor de eerste tank brandstof
wordt meestal een waarborg gevraagd.
- RIJBEWIJS: bestuurder moet minimaal 1 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs. Voor Amerikaans
ingezetenen dient men een uitreksel van het geboorteregister verplicht voor te leggen.
- MINIMUM LEEFTIJD: 25 jaar.
- VERLAGING MINIMUMLEEFTIJD : 21-24 jaar mogelijk voor € 17 per dag (max. € 170 per
huurperiode) voor de hoofdbestuurder. € 22 per dag, max. € 220 per huurperiode voor verlaging
minimumleeftijd voor extra bestuurders.
Eventuele extra bestuurders moeten ter plekke ook een rijbewijs en paspoort overleggen om op het
huurcontract bijgeschreven te kunnen worden.
Alle genoemde kosten voor accessoires en ter plaatse te betalen toeslagen zoals bijvoorbeeld ´one
way´ of het verlagen van de minimum leeftijd zijn exclusief de lokale belastingen.
TERUGBETALING EIGEN RISICO DOOR SUNNY CARS
- Het eigen risico op de schade- en diefstalverzekering bedraagt € 788 voor cat. YB, YBB; € 803 voor
cat. AB, BB; € 979 voor cat. CB, BF; € 1029 voor cat. DB, DO, DF; € 1100 voor cat. CJ; € 1261 voor cat.
VB; € 1387 voor cat. WB
ONE WAY HUREN/GRENSOVERSCHRIJDING
- ONE WAY HUREN: uitsluitend op aanvraag mogelijk. Kosteloos binnen hetzelfde eiland en tussen
Lanzarote en Fuerteventura. One way van Valle Gran Rey naar Sebastian de la Gomere of La Gomera
luchthaven of vice versa: € 20,43
- GRENSOVERSCHRIJDING: niet toegestaan. De auto mag wel meegenomen worden naar de andere
Canarische eilanden, mits u de auto terugbrengt op hetzelfde eiland waar hij opgehaald is, behalve
als er een one way geboekt is tussen Lanzarote en Fuerteventura.
- De overtocht met een ferry is toegestaan, een extra verzekering is niet nodig
Alle genoemde kosten voor accessoires en ter plaatse te betalen toeslagen zoals bijvoorbeeld ´one
way´ of het verlagen van de minimum leeftijd zijn exclusief de lokale belastingen.
EXTRA INFORMATIE
- ADMINISTRATIE KOSTEN BOETES: De autoleverancier rekent € 39,73 administratie kosten voor
iedere gereden boete

Alle genoemde kosten voor accessoires en ter plaatse te betalen toeslagen zoals bijvoorbeeld ´one
way´ of het verlagen van de minimum leeftijd zijn exclusief de lokale belastingen.
ACCESSOIRES
- BABYZITJE (5-11 maanden): uitsluitend op aanvraag voor € 8 per dag (max. € 80 per huurperiode).
- KINDERZITJE (1-5 jaar): uitsluitend op aanvraag voor € 8 per dag (max. € 80 per huurperiode).
- BOOSTER ZITJE: uitsluitend op aanvraag voor € 3 per dag (max. € 30 per huurperiode).
- GPS: uitsluitend op aanvraag voor € 5 per dag (max. € 50 per huurperiode).
- IMPERIAAL: uitsluitend op aanvraag voor € 4 per dag (max. € 40 per huurperiode). Enkel mogelijk
voor Fuerteventure en Tenerife Zuid
Alle genoemde kosten voor accessoires en ter plaatse te betalen toeslagen zoals bijvoorbeeld ´one
way´ of het verlagen van de minimum leeftijd zijn exclusief de lokale belastingen.
AUTOLEVERANCIER TER PLEKKE:
- AVIS Canarias

ENGLISH
INCLUDED IN THE RENTAL RATE:
- UNLIMITED MILEAGE
- AIRPORT SERVICE CHARGES
- LIABILITY INSURANCE according to the rental terms and conditions: Liability insurance in
accordance with regulations of rental country. Additional liability insurance total EUR 7.500.000
- ADDITIONAL LIABILITY INSURANCE of EUR 7.5 million
- CDW INSURANCE (damage to the rental car)
- TP INSURANCE (theft protection)
- WINDOW-TYRE-UNDERCARRIAGE (INCLUDING OIL PAN AND CLUTCH)-ROOF COVERAGE: In case of
damage you will pay the amount locally to the rental company and Sunny Cars will refund this after
returning home. It is therefore not necessary to purchase an extra insurance locally.
- REFUND OF THE ACCIDENT PROCESSING FEE
- REFUND OF TOWING COSTS AND COSTS CAUSED BY DAMAGE OR LOSS OF THE CAR KEYS/PAPERS
- REFUND OF DAMAGES TO EQUIPMENT SUCH AS RADIO AND GPS CAUSED BY (ATTEMPT TO) THEFT
- ADDITIONAL DRIVER: 1 included, every other additional driver € 5 per driver per day (max. € 70 per
rental period per driver)
- ACCIDENT INSURANCE (PAI) with a coverage of 20.000 EUR for each passenger of the rental car
IMPORTANT RENTAL INFORMATION:
- PICK UP OUTSIDE OPENING HOURS: on request only possible, free of charge
- DEPOSIT: Credit card (with pincode) in main driver´s name is obligatory. EC-, Debit-, Prepaid Cards,
Visa Electron and non-embossed Credit Cards are not accepted. No deposit will be taken, but the
credit card must be shown.
- DRIVERS LICENSES: Each driver must have been in possession of valid drivers license for at least 1
year
- MINIMUM AGE: Minimum age is 25
- UNDERAGED DRIVERS SURCHARGE: for drivers aged 21-24: € 17 per day per driver (max. € 170 per
rental period) for the main driver; € 22 per day, max. € 220 per rental period for additional young
drivers
- MAXIMUM RENTAL PERIOD: max. 30 days per voucher, if you want to rent longer, 2 bookings need
to be created. The customer can arrange that he signs the contracts at the start of the rental, after 69
days it´s mandatory to go back and have the car changed

- FINE ADMINISTRATION FEE: for every fine the vehicle fleet provider receives you will be charged €
39,73 administration fee, besides the normal fees for the fines.
ONE WAY/ CROSS BORDER
- ONE WAY RENTALS: on request only free of charge within the same island and between Lanzarote
and Fuerteventura. One way from Valle Gran Rey to Sebastian de la Gomera or La Gomera airport
and vice versa: € 20,43
- CROSSING OF BORDERS: not possible. It´s allowed to take your car to another Canary Island, as long
as you return the car to the same island where you picked it up. Except when you booked the one
way between Fuerteventura and Lanzarote
- Using the ferry is allowed, there is no need for an extra insurance.
ACCESSORIES
- BABYSEAT: on request only for € 8 per day (max. € 80 per rental period)
- CHILDSEAT: 1-4 years: on request only for € 8 per day (max. € 80 per rental period)
- BOOSTER SEAT: on request only for € 3 per day (max. € 30 per rental period)
- GPS: on request only for € 5 per day (max. € 50 per rental period)
- ROOF RACK: on request only for € 4 per day (max. € 40 per rental period), only possible for
Fuerteventura, Tenerife South.

- All mentioned costs for accessories and local surcharges such as 'one way' or `young driver fee´ are
exclusive of local taxes.
INFORMATION ABOUT THE LOCAL EXCESS AND GLASS/TYRE-/UNDERSIDE OF CAR INSURANCE,
WHICH YOU CAN RECLAIM FROM SUNNY CARS
- Local excess information: € 788 for cat. YB, YBB; € 803 for cat. AB, BB; € 979 for cat. CB, BF; € 1029
for cat. DB, DO, DF; € 1100 for cat. CJ; € 1261 for cat. VB; € 1387 for cat. WB
- It is not necessary to buy any additional insurance (DVW, Super CDW, EXW) for the excess waiver
coverage and damages to windscreens, tyres, the underside or roof of the car. Should you decide to
take these optional insurances, Sunny Cars will not refund the charge.
VEHICLE FLEET PROVIDER ON SITE:
- AVIS Canarias

