J&M Autoverhuur voorwaarden
-Dagdeelverhuur loopt van 8.30 t/m 12:30 - 13:00 t/m 17:00 met 50 km vrij rijden.
Rijdt u in de huurperiode meer dan 50 kilometer, worden de extra kilometers in rekening gebracht.
Wordt de auto niet op tijd terug gebracht, dan worden er extra kosten in rekening gebracht.
-Dagdeel verhuur geldt alleen van maandag t/m vrijdag.
-Dag huur is van s’ morgens 8.30 tot de volgende morgen 8.00 met 100 km vrij rijden.
Rijdt u in de huurperiode meer dan 100 kilometer worden de extra kilometers in rekening gebracht.
Wordt de auto niet op tijd terug gebracht, dan worden er extra kosten in rekening gebracht.
-Weekend is vanaf zaterdagmorgen 8.30 tot maandagmorgen 8.00 met 200 km vrij rijden.
Rijdt u in de huurperiode meer dan 200 kilometer, worden de extra kilometers in rekening gebracht.
Wordt de auto niet op tijd terug gebracht, dan worden er extra kosten in rekening gebracht.
-De borgsom die wij rekenen is gebaseerd op de vooraf geschatte huursom.
Betaling van de borgsom kan contant of per PIN.
-U reserveert op categorie, niet op model.
-Bij reservering vragen wij om een aanbetaling. Het bedrag dat wij hiervoor rekenen is gebaseerd op de vooraf
geschatte huursom.
-De huurprijzen zijn incl. BTW en WA-Casco verzekering.
-Om bij J&M Autoverhuur te kunnen huren, moet u een geldig rijbewijs kunnen overleggen.
Aan de hand hiervan wordt uw rijbewijs getoetst en al dan niet goed bevonden.
-Gaat u naar het buitenland dan dient u dit vooraf te melden in verband met de verzekering en de ANWB
Buitenland Service. Hier zijn extra kosten aan verbonden van € 9.50 per dag.
Het is alleen toegestaan om binnen Europa te reizen met de voertuigen van J&M Autoverhuur.
J&M Autoverhuur adviseert u een reisverzekering af te sluiten.
-Elke huurder dient tijdens de huurperiode zelf de olie en koelvloeistof te controleren en indien
nodig bij te vullen. Mocht er hierdoor schade of problemen ontstaan, is dit voor rekening van de huurder.
-Auto schoon mee, Auto schoon terug.
Moeten wij de auto schoonmaken dan brengen wij hiervoor minimaal € 10.- in rekening.
-Boetes gemaakt ten tijde van de huurperiode worden doorberekend aan de huurder.
Hiervoor wordt € 15, - extra administratiekosten voor in rekening gebracht.
-Lekke banden en ruitschade verkregen ten tijde van de verhuurperiode zijn voor rekening van de huurder.
-Uw eigenrisico bij schade aan de bij J&M Autoverhuur gehuurde auto bedraagt:
€ 2000.- voor de personenauto’s en bestel/bakwagens.
€ 2500.-.voor de Oprij-wagen.
-De lading die vervoerd wordt met de bij J&M autoverhuur gehuurde voertuigen vallen onder
eigen risico van de huurder.
De gevolgen van een lege tank tijdens de huurperiode komt voor eigen rekening.
-Roken is niet toegestaan in onze auto's/bestelwagens.
-Voor het terugbrengen van de auto, dient de auto eerst af-getankt te worden bij tankstation Haan
gelegen aan de Doctor C. Lelyweg 31. (150 meter van J&M Autoverhuur vandaan).
De tank-bon dient bij ons ingeleverd te worden.
Is dit niet gebeurd, tanken wij zelf de auto af en wordt het getankte bedrag en €10.- extra kosten inrekening
gebracht.
-Schade aan de huurauto die buiten de contractperiode is veroorzaakt, is geheel voor rekening van de huurder.
-Alle Verhuis- en Bestelauto's mogen met rijbewijs B gereden worden.
-Bovenhoofdse schade is geheel voor rekening van de huurder.
-Vraag onze medewerkers naar de voorwaarden voor een eventuele korting bij huur van een bestelauto of een
personenauto voor een langere periode.
-Prijzen onder voorbehoud van typefouten.

