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In aanvulling op de BOVAG huurvoorwaarden voor consumenten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing
op de huurovereenkomsten die worden gesloten tussen huurder en verhuurder op basis van het Auto
Abonnement van Autoverhuur Zuid.
Auto:
Het AutoAbonnement voorziet in de huur van een kleine, compacte 5-deurs auto (A-segment) die is uitgerust
met een benzine motor. De auto’s zijn voorzien van airconditioning, airconditioning en een bestickering. De
beschikbaarheid van huurauto’s is beperkt.
Duur:
De huurovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd. Huurder en verhuurder hebben het recht om de
huurovereenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van 30 dagen na de datum van opzegging
Gebruik:
De verhuurder stelt een huurauto op basis van een AutoAbonnement ter beschikking aan huurders die minimaal
10.000 km per jaar rijden met de huurauto om een rendabele exploitatie mogelijk te maken. Als de huurder te
weinig kilometers rijdt, kan de verhuurder de overeenkomst opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn.
Betaling:
De huurkosten bestaan uit een vaste maandelijkse abonnementskosten en de gebruikskosten voor de verreden
kilometers. De tarieven hiervoor zijn vastgelegd in de huurovereenkomst. De maandelijkse abonnementskosten
worden maandelijkse vooraf in rekening gebracht. Bij aanvang van de huurovereenkomst dient de eerste
maandfactuur voldaan te worden door middel van een PIN betaling. De gebruikskosten voor de verreden
kilometers worden maandelijks achteraf in rekening gebracht. De huurder ontvangt hiervoor maandelijks een
factuur. Bij beëindiging van de huurovereenkomst vindt een eindafrekening plaats tussen betaalde bedragen en
de daadwerkelijk verschuldigde bedragen.
Kilometers:
De verreden kilometers worden maandelijks achteraf in rekening gebracht. De huurauto is uitgerust met een
dongle die de verreden kilometers registreert. Bij einde van de huurovereenkomst wordt de eindafrekening
opgemaakt op basis van de kilometerteller in de auto.
Dongle:
De huurauto is voorzien van een dongle die de verhuurder inzicht geeft in de locatie, de verreden kilometers en
het rijgedrag. De huurder gaat uitdrukkelijk akkoord met de registratie van deze gegevens. De verhuurder zal
deze data bewerken en behandelen in overeenstemming met de Wet Registratie Persoonsgegevens. Het is de
huurder uitdrukkelijk verboden om de dongle te demonteren of anderszins buiten werking te stellen. De huurder
is verplicht alle instructies van de verhuurder op te volgen om een correcte werking van de dongle mogelijk te
maken.
Borg:
De huurder is verplicht om voor aanvang van de huurovereenkomst een borg te betalen aan de verhuurder door
middel van een PIN transactie. De borg bedraagt € 300. De borg wordt door de verhuurder verrekend bij het
einde van de huurovereenkomst. De huurder betaalt bij aanvang van de huurovereenkomst zowel de eerste
maand abonnementskosten als de borg.
Verzekering:
De verhuurder draagt zorg voor een WA verzekering, een dekking van de cascoschade en een Schade Verzekering
voor Inzittenden. In geval van schade is de huurder een eigen risico van € 300 per gebeurtenis verschuldigd aan
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de verhuurder. Als de verhuurder er in slaagt om de schade succesvol te verhalen, wordt het eigen risico weer
terug gestort.
Incassomachtiging:
De huurder verstrekt een SEPA machtiging aan de verhuurder voor de automatische incasso van de maandelijkse
facturen.
Acceptatie:
Huurovereenkomsten onder de voorwaarden van het Autoverhuur Zuid AutoAbonnement worden gesloten met
een huurder in de hoedanigheid van consument (niet-zakelijk). De huurder is in het bezit van een geldig
Nederlands rijbewijs. De huurder heeft een leeftijd van 21 jaar of ouder. De verhuurder zal antecedenten van de
huurder natrekken (ELENA/EDR) alvorens een huurder te accepteren.

Voor akkoord:

Plaats:

_______________________________________________________________

Datum:

_______________________________________________________________

Naam huurder: _______________________________________________________________
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