Rental cars, leisure travel
Voor de voordeligste up to date prijzen zie
http://www.WNW.be/carrental
Keuze van huurformule:

All Cars:
- Automatic Transmission
- Power Steering
- Airbags
- Am/FM Stereo Radio with CD player

CARRENTAL

Basishuur omvat steeds:
- onbeperkt aantal kilometers
- CDW (Collision Damage Waiver) = afkoop eigen risico bij schade,
- LP (Liability Insurance supplement) = verhoging van dekking burgerlijke aansprakelijkheid tot 1.000.000 USD
- Lokale belastingen en luchthaventaksen indien van toepassing.
Alamo Gold (min. 4 x 24u.)
Fully Inclusive
Basishuur met:
Basishuur met 1 chauffeur + 25 jaar
- 4 chauffeurs + 25jaar
zonder brandstof
- eerste tank brandstof

Fully Inclusive + GPS
Basishuur met 1 chauffeur + 25jaar
met draagbare GPS
zonder brandstof

Na reservatie kan U via het web
reeds de formaliteiten invullen zodat
wachttijden beperkt worden bij de
opname van de huurwagen.

Alamo Gold + GPS (min. 4 x 24u.)
Basishuur met:
- 4 chauffeurs + 25jaar
- met draagbare GPS
- eerste tank brandstof

Regular
Adults

Junior

Child

Small

ECAR - Economy - Chevrolet Spark or similar (no cruise control)

CCAR - Compact - Nissan Versa or similar (no cruise control)

ICAR - Intermediate - Toyota Corolla or similar (no cruise control)

Alamo Gold Underage (min. 4x24u.)
Basishuur met:
- 4 chauffeurs tussen 21 - 24jaar
- eerste tank brandstof
(niet combineerbaar met gps, kan wel
ter plaatse bijbesteld worden)
FCAR - FullSize - Ford Fusion or similar (with cruise control)

PRAKTISCHE INFORMATIE:
• Een minstens sedert 1 jaar geldig nationaal rijbewijs voor
iedere bestuurder is verplicht plus een vliegtuigticket met
terugreiscoupon. Een internationaal rijbewijs is onnodig, niet
verplicht en kan enkel dienen als vertaling, niet als officieël
rijbewijs.
• Waarborg: De hoofdhuurder moet over een geldige kredietkaart
beschikken om de waarborg te voorzien.
• Minimum leeftijd van de bestuurder is 21 jaar met uitzondering voor de staat New York en Michigan waar bestuurders
vanaf 18 jaar toegelaten worden, mits het onderschrijven van een
extra verzekering. Maximum leeftijd is niet bepaald maar een
gezondheidsattest kan gevraagd worden.
ALAMO UNDERAGE
• Bestuurders tussen 21 en 25 jaar opteren het beste voor de
formule 'Alamo Underage' waarin de toeslag voor maximum 4
(underage) chauffeurs reeds vervat zit en wat voordeliger is dan
ter plaatse de toeslag te betalen (Met uitzondering van New York
en Michigan). Zie prijstabel.
ofwel betaalt iedere bestuurder tussen 21 en 25 jaar ter plaatse
een supplement van 25 usd per dag+taks (in alle Amerikaanse
Staten). Daarnaast betalen bestuurders tussen 18 en 21 jaar in de
staat New York een extra verzekering van 80 usd+taks per dag in Michigan extra 47 usd+taks per dag; bovenop de underage
prijsformule! Steeds ter plaatse te betalen.
CDW Collision Damage Waiver. Dit is de afkoop van het eigen
risico, ook wel franchise genoemd, zoals bij omniumverzekeringen.
Deze afkoop is reeds in onze prijzen begrepen, met uitzondering
van de stad en staat New York waar de eerste 100 usd+tax steeds
ten laste van de huurder blijven !
EP - Extended Protection
In de basisprijs voor de huurwagen is een minimale burgerlijke
aansprakelijkheidsverzekering reeds inbegrepen volgens het
minimum wat vereist is per staat. (Tussen de 15.000usd en
30.000usd naargelang de staat waar de huur aanvangt.)
De "EP" verhoogt de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering
ten opzichte van derden tot 1 miljoen dollar. Deze extra verzekering
voorziet ook een vergoeding van maximum 1 miljoen dollar bij
dodelijk ongeval of zware kwetsuren van de chauffeur of de
inzittenden indien de chauffeur van de tegenpartij niet of
onvoldoende verzekerd is. Deze verzekering is reeds in de Alamo
fully inclusive en gold formule voorzien.

NIET INBEGREPEN:
• Brandstof
• CCP - Carefree Personal Protection
Bij ongeval: dringende medische verzorging, transport naar een
medische instelling, bijstand in geval van gestolen reisdocumenten,
enz. Ter plaatse te betalen: 7,99usd + taks per dag.
• Facultatieve verzekeringen zoals 'Roadside assistance, PAI, PEC,
persoonlijke uitgaven.
• Eventuele drop-off kosten, toeslag hoog seizoen, extra kost voor
bijkomende bestuurder (9.99usd+taks per dag), kosten voor
bestuurders onder de 25 jaar (Zie Alamo Underage Formule),
airport access fee voor bepaalde luchthavens, kinderzitje (6.99usd
+taks per dag - max. 70usd+taks tot 30 dagen), toll kosten voor
bepaalde wegen en/of bruggen (bv Golden Gate Bridge), enz...
• Taksen op alle lokaal aangekochte extra's !
• ROADSIDE SERVICE PLUS: (ong 5usd+taks per dag)
dekt sommige kosten van onzorgvuldige huurders, vb:
- verlies sleutels of wagen sluiten met sleutel binnenin
- zonder brandstof vallen
- vervanging ruiten
- jump start: starten wagen wegens laten branden lichten of
andere oorzaak.
- sleepkosten, vervanging banden, enz.

LCAR - Luxury - Cadillac CTS or similar (with cruise control)

MVAR - Minivan 7 pers - Dodge Caravan or similar (with cruise control)

IFAR - Intermediate SUV - Ford Escape or similar (with cruise control)
DROP OFF KOSTEN - ONE WAY HUUR - UITZONDERINGEN:
Aan de basis dient een huurwagen steeds teruggebracht te worden
naar de plaats van opname. Gebeurt de huur op basis van een
"one way"= enkele reis, dan zal steeds een drop-off toeslag
berekend worden aan de hand van het aantal mijlen tussen de
plaats van opname en afgifte. Niet het aantal gereden mijlen.
De basisregels voor deze one-way verhuringen zijn als volgt en de
toeslag+tax is steeds ter plaatse te betalen:
Alle verhuringen met uitzondering van deze hiernaast:
		
0- 200 miles
99usd+taks
		
201-500 miles
150usd+taks
		
501-1000 miles
300usd+taks
		
1001 + miles
500usd+taks
• Wagens categorie ECONOMY worden niet toegestaan voor "oneway" verhuringen.
• Binnen Florida en binnen California:
Geen supplement
met uitzondering van one-ways tussen San Francisco Stad en
Los Angeles en San Diego, periode 01/07-31/08.
• Tussen California en Nevada en vv.:
Geen supplement
met uitzondering van one-ways tussen San Francisco Stad en
Las Vegas, periode 01/07-31/08.
• Tussen California en Arizona en v.v.:
Geen supplement.

SFAR - Standard SUV - Hyundai Santa Fe or similar (with cruise control)

FVAR - Minivan 12/15pl - Chevrolet Express or similar (with cruise control)
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STAR - Cabriolet - Ford Mustang or similar (with cruise control)

• Tussen Chicago en Los Angeles of v.v.:
150usd+taks
• Tussen Denver en Las Vegas of v.v.:
150usd+taks
enkel voor Compact/Intermediate en Full Size categorie
• Tussen Denver en Los Angeles of v.v.:
300usd+taks
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