
CARREN
TAL

Rental cars, leisure travelRental cars, leisure travel

PRAKTISCHE INFORMATIE:
• Een geldig NATIONAAL rijbewijs is verplicht plus een vliegtuigticket 

met terugreiscoupon. Een internationaal rijbewijs is niet nodig, 
niet verplicht en dient enkel als vertaling, niet als officieël 
rijbewijs.

• Iedere bestuurder dient minimum 20 jaar oud te zijn (met 
uitzondering van de staten New York en Michigan waar de minimum 
leeftijd 18 jaar is). Voor alle staten (uitgezonderd New York) is er 
een supplement voor jonge chauffeurs (20-24jaar) van 27usd. per 
dag voor de wagentypes A-G en van 35usd. per dag voor alle 
andere wagentypes, uitgezonderd die van de Prestige collection. 
In New York en Michigan is dit supplement voor jonge chauffeurs 
(18-19jaar) 35usd. per dag voor de wagentypes A-F. Voor alle 
wagens uit de Prestige Collection: minimum leeftijd 25 jaar.

• Eventuele medebestuurder: In de all-inclusive formule is de eerste 
medebestuurder reeds begrepen, andere extra bestuurders kunnen 
toegevoegd worden mits een toeslag van 13.50usd + tax per dag 
(max. 189usd + tax per persoon per verhuring) - ter plaatse te 
betalen. In de staat Nevada is de toeslag voor een extra chauffeur 
12.22usd + tax per dag, met een maximum van 189usd + tax per 
verhuring.

• WAARBORG (min. 300usd): moet door uw kredietkaart gedekt 
worden.

• BELANGRIJK ! Indien de naam op de credit card NIET overeenstemt 
met de naam van de huurder vermeld op de voucher, dan wordt 
de credit card houder als 1ste bestuurder ingeschreven en wordt 
de huurder vemeld op de voucher, als 2de bestuurder 
ingeschreven. 

• LDW=Loss Damage Waiver = afkoop van het eigen risico, ook 
wel franchise genoemd, zoals bij omnium-verzekeringen. Deze 
afkoop is reeds in onze prijzen begrepen. 

• LIS = Liability Insurance Supplement: De huurder is verzekerd 
voor de wettelijke aansprakelijkheid tegenover derden, voor het 
minimum wat vereist is (Maximaal 30.000usd per ongeval). Deze 
'LIS' verhoogt de limiet van de aansprakelijkheidsdekking tot 

  1 miljoen dollar. Daarnaast zorgt deze aanvullende verzekering ook 
voor rechtsbijstand in geval van een rechtzaak tegen de huurder 
van de wagen en betaalt de kosten als de betrokkene aansprakelijk 
is, of door de rechtbank aansprakelijk wordt gesteld voor de 
schade als gevolg van een ongeval veroorzaakt met de huurwagen. 
LIS is in de Hertz All inclusive formule reeds inbegrepen.

EXTRA VERZEKERINGEN (FACULTATIEF):
• PAI = Personal Accident Insurance: dekt de kosten van de 

chauffeur die voortvloeien uit een ongeval gedurende de 
huurperiode. (Medische verzorging - Overlijden). Dit geldt ook 
voor medepassagiers maar met een lagere uitkering bij een 
dodelijk ongeval en alleen als zij zich in de wagen bevinden of de 
wagen in- of uitstappen.

• PEC = Personal Effects Coverage: dekt de schade aan of verlies 
van de gewone persoonlijke bezittingen tijdens de reis, terwijl u 
gebruik maakt van de wagen. De dekking geldt ook voor alle leden 
van het gezin. (Familieverband & identiteitsbewijs met identieke 
adres-vermelding vereist).

  PAI + PEC verzekering samen: 9.99usd + taks per dag 
  (onder voorbehoud van wijziging).
• PERS. = Premium Emergency Roadside Service: dekt kosten zoals 

verlies van sleutels, wagen sluiten met sleutels binnenin, zonder 
brandstof vallen, platte batterij door het laten branden van de 
lichten, vervanging reserveband, enz. De volledige lijst van wat 
verzekerd wordt krijgt u bij opstelling van het contract. 

  Prijs: 8.99usd + taks per dag (onder voorbehoud van wijziging).

NIET INBEGREPEN (VOLGENS GEKOZEN FORMULE): 
• Facultatieve verzekeringen zoals PAI / PEC / PERS...
• De benzine: Bij de opname van het voertuig wordt een volle tank 

benzine voorzien en de wagen mag bijna leeg teruggebracht 
worden. Er is geen vergoeding voorzien voor de resterende 
benzine..

• Eventuele drop-off kosten, toeslag hoog seizoen, extra kost voor 
bijkomende bestuurder, airport access fee voor bepaalde 
luchthavens, local surcharges, kinderzitje (13.99usd+taks per dag 
met een max. van 98usd. per huur), 'Neverlost' GPS systeem 
indien beschikbaar (16.99usd.+ taks per dag), eventuele 'plate 
pass' en toll kosten, de taksen op alle lokaal aangekochte extra's.

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  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. Alle one-way verhuringen zijn onderhevig 
aan volgende supplementen - steeds ter plaatse te betalen :

Categorie wagen: A /B /C /D /E6 /F /G /I /R /L /L4 /Q4
Afstand van opnamestation tot afgiftestation:
                   Supplement (steeds + taksen)
 CAT. A/B/C/D/F/E6/Q4 CAT. G/I/R/L/L4
0 - 250 miles:   50usd. 150usd.
251 - 500 miles:  150usd. 300usd.
501  - 1000 miles:  250usd. 450usd.
1001 miles en meer:  500usd. 700usd.

Een wagen opgenomen in Amerika dient aan de basis ook naar 
een station in Amerika terug gebracht te worden. Hierop biedt 
Hertz een paar uitzonderingen - dit tussen USA en CANADA 
en enkel voor wagens cat. B/C/D/F:

 BUFFALO naar TORONTO of MONTREAL         100 usd + taks
BOSTON naar MONTREAL  225 usd + taks
NEW YORK naar TORONTO   225 usd + taks
SEATTLE naar VANCOUVER                         125 usd + taks

GRATIS DROP-OFF VOOR VOLGENDE TRAJECTEN:                 
  • Binnen de staat FLORIDA:  A/B/C/D/F/G/I/R/L/L4/Q4

• Binnen de staat CALIFORNIA: A/B/C/D/F/G/I/R/L/L4/Q4
  bij opname in Los Angeles, San Francisco (uitgezonderd juli-
  augustus) San Diego, Palm Springs, Anaheim.
• Bij opname in Nevada en drop off in California
          A/B/C/D/F/G/I/R/L/L4/Q4
• Bij opname in Los Angeles, San Diego, Palm Springs, Anaheim
   en drop off in Nevada. A/B/C/D/F/G/I/R/L/L4/Q4
• Bij opname in om het even welk USA AIRPORT station en drop off 

in CHICAGO-STAD          A/B/C/D/F/G/I/R/L/L4/Q4
• Tussen de luchthavens van New York: JFK, La Guardia en
   Newark A/B/C/D/F/G/I/R/L/L4/Q4
• Bij opname in SEATTLE en drop off in SAN FRANCISCO
   250 usd+taks:       A/B/C/D/F/G/I/R/L/L4/Q4
• Bij opname in SALT LAKE CITY en drop off in SAN FRANCISCO
   100 usd+taks:       A/B/C/D/F/G/I/R/L/L4/Q4
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