
 
 
 

Huurvoorwaarden Autoverhuur Betten B.V. 
  
Verzekering 
Alle auto's zijn All Risk verzekerd. U behoudt echter te allen tijde een eigen risico van ten hoogste 
€ 350,- in geval van schade veroorzaakt door eigen schuld. Voor personenbussen, vrachtauto’s 
en schade’s veroorzaakt in het buitenland gelden andere bedragen. Zie hiervoor onze 
tarievenlijsten. In geval van bovenhoofdse schade aan een bestel- of vrachtauto geldt een eigen 
risico van de totale schade. Onder bovenhoofdse schade wordt verstaan alle schade aan de 
bovenzijde van de auto tot 150 cm onder de dakrand. 
Is er sprake van diefstal, inbraak of schade en weet u niet wie de tegenpartij is, dan dient u 
direct aangifte te doen bij de politie. Stuur daarna het politierapport én een ingevuld 
schadeformulier per ommegaande naar Autoverhuur Betten. 
Heeft de bestuurder tijdens een schadegebeurtenis alcohol, een bedwelmende of opwekkende 
stof gebruikt en kan hij of zij niet in staat worden geacht de auto naar behoren te besturen, dan 
is de bestuurder aansprakelijk voor het totale schadebedrag 
 
Borgstelling 
Als u de huurauto ophaalt, betaalt u de vooraf ingeschatte huursom met een minimum van € 
200,-. Deze borgsom kan worden betaald met een pinpas of contant tenzij anders wordt 
overeengekomen. 
De bestuurder van een huurauto dient minimaal 1 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs 
en de minimale leeftijd van 21 jaar te hebben. 
 
Legitimatie 
Door de aangescherpte eisen van verzekeringmaatschappijen heeft u zowel een rijbewijs als een 
paspoort (ID-card) nodig indien u de auto ophaalt. 
Bij afwijking van het woonadres op het legitimatiebewijs, kan om een bankafschrift worden 
gevraagd, deze mag maximaal 1 maand oud zijn. 
 
Betaling 
U betaalt de huurnota meteen als u de auto inlevert tenzij anders is overeengekomen. 
 
Bovag voorwaarden 
Autoverhuur Betten is lid van de afdeling Autoverhuur van de Bovag. We verhuren onze auto’s daarom 
Onder de Bovag voorwaarden.  
 


