Voorwaarden Autoverhuur
Ophalen en terugbrengen van de auto kan op de luchthaven van Faro.
De prijs is inclusief een “super CDW” verzekering (all risk) zonder eigen risico.
Een personen verzekering is niet in de prijs inbegrepen.
Schade aan de auto, veroorzaakt door nalatigheid, benzine, tol, parkeergelden en
verkeersboetes zijn ook niet in de prijs inbegrepen. Optionele extra’s zoals babyen kinderstoeltjes en GPS systemen zijn op aanvraag beschikbaar.
Schade aan bekleding of interieur van de auto, glas en spiegels, banden, sloten,
verlies van autosleutels of documenten, tanken van verkeerde benzine en schade
aan versnelling en stuurwiel (nalatigheid) zijn niet gedekt.
Voor het huren van een auto in Portugal is het noodzakelijk een getekende
creditcard slip achter te laten bij de autoverhuurder om één van de auto’s te
kunnen huren.
1. Additionele ‘verzekering’ voor schade aan banden, glas en sloten (TWL
verzekering) € 3,00 per dag.
2. De minimale huurperiode is drie dagen. Voor huurperiodes minder dan 3 dagen
zal de 3-dagen prijs in rekening worden gebracht.
3. Eén huurdag is een periode van 24 uur. Er wordt een tolerantie van twee uur
gehanteerd voor het verschil tussen ophaal- en terugbreng tijd. Wanneer de
twee uur overschreden wordt, wordt een extra dag in rekening gebracht.
4. De huurprijs is afhankelijk van het seizoen. Een huurauto die de seizoen grens in
de verhuur overschrijdt zal volgens de twee huurtabellen worden berekend.
5. Annulering en ‘no show’ regelement.
5.1. Annuleringskosten worden als volgt berekend: Binnen 48 uur na boeking
kan de boeking kosteloos worden geannuleerd, (behalve wanneer de auto
wordt gehuurd binnen 48 uur van ophalen).
5.2. Bij annulering na de eerste 48 uur en vóór de laatste 48 uur voor het
ophalen, zal een bedrag van € 25,00 aan annuleringskosten in rekening
worden gebracht.
5.3. In geval van annulering binnen 48 uur van het ophalen van de auto,
bedragen de kosten 50% van de huurprijs met een minimum van € 25,00.
Credit Card kosten worden niet gerestitueerd. Annuleringen en wijzigingen
kunnen slechts binnen kantooruren worden doorgevoerd.
5.4. In geval van “No Show”, waar de klant een auto heeft geboekt en hij deze
niet komt afhalen, moeten de verhuurkosten volledig worden betaald.
6. Auto’s in de groepen E, F, G, H, I, J, J1, K, L, M, N, N1, O, O1, P en P1 zijn
slechts op aanvraag te boeken.
7. Het eerste baby- of kinderstoeltje is op verzoek gratis beschikbaar. Additionele
stoeltjes kosten € 15,00 per verhuur.
8. Een GPS systeem is beschikbaar tegen € 10,00 per dag. Hierbij moet een borg
van € 250,00 worden betaald.
9. Voor buitengewone aankomst- of vertrektijden (22:00 tot 07:00) geldt een
additionele prijs van € 20,00 per auto.

10. De eerste toegevoegde chauffeur is gratis. Iedere volgende chauffeur kost €
15,00 per verhuur.
11. Voor auto’s die korter worden gehuurd dan 7 dagen en die opgehaald worden
in Faro en ingeleverd in Lissabon geldt een toeslag van 100,00. Voor Oporto
geldt een toeslag van € 150,00, onafhankelijk van de huurperiode. Voor een
autohuur die start in Oporto of Lissabon en die eindigt in de Algarve geldt een
toeslag van € 100,00
12. Het is mogelijk een inzittendenverzekering af te sluiten. (P.A.I.) voor € 3,50 per
dag. Deze verzekering dekt het volgende:
12.1.
€ 14.963,93 per persoon in geval van overlijden of permanente
invaliditeit
12.2.
€ 1,496,39 per persoon voor medische bijstand en repatriëring.
13. Elke bestuurder moet in bezit zijn van een geldig rijbewijs en hij/zij moet dit
kunnen tonen. Het rijbewijs moet minimaal één jaar oud zijn en de chauffeur
moet minimaal 21 jaar zijn. Een fee van € 5,00 per dag wordt toegepast bij
chauffeurs onder de 25 jaar.
14. Wanneer een bestuurder onder invloed van alcohol of narcotica betrokken
raakt bij een ongeval zal hij, in overeenstemming met de Portugese wet,
volledig aansprakelijk worden gehouden voor het vergoeden van alle schade.
De verzekering wordt ongeldig wanneer een niet op het document vermelde
bestuurder het voertuig bestuurt, wanneer het voertuig meer personen bevat
dan de capaciteit vermeldt, of wanneer bestuurders onder invloed van alcohol
of drugs zijn. De verzekeringsdekking wordt tevens ongeldig wanneer het
voertuig wordt gebruikt op niet verharde wegen die te smal zijn om met een
auto te begaan.
15. In geval van een ongeval moet de chauffeur een volledig schaderapport invullen,
hoe klein de schade ook is, een politierapport en een zaaknummer moeten ook
worden overhandigd. In alle gevallen van schade moet Amoita worden
geïnformeerd. Wanneer deze procedure niet wordt gevolgd, wordt de
verzekeringsdekking eveneens ongeldig waarbij de klant verantwoordelijk
wordt voor het vergoeden van alle schade.
16. Locaties: Amoita’s autoverhuur depots zijn: op Faro airport, in São Bras de
Alportel, in Carveiro en in Lissabon.

