Algemene Voorwaarden Autoverhuur Road Runner
Een huurdag is een kalenderdag tussen 08.00 en 18.00. Huurmogelijkheden zijn: per dag, per
weekend, per week en per maand en per 3 maand.
In principe moeten de auto's minimaal 24 uur voor het ingaan van de huur worden gereserveerd. De
huurauto's kunnen in Arnhem of Hengelo gld worden opgehaald en teruggebracht maar zonder
overleg altijd op de afhaal locatie.
De huurprijzen zijn excl. BTW, vermindering eigen risico, evt. schades, (ook lekke banden en kapotte
ruiten), brandstof, bekeuringen, (vervoers-)vergunningen e.d.
Alle huurkosten dienen vooruit te worden voldaan bij reservering. De borgsom bedraagd minimaal
195,-. Deze moet uiterlijk bij aanvang huurperiode voldaan zijn en word binnen 1 week na inlevering
voertuig en opmaken rapport op uw rekening terug gestort, in oveleg kan dit ook contant.
Bij reservering van een auto dient de gehele huurperiode aanbetaald te worden met een maximum
van 1 maand huur.
Bij Gold member program klanten word bij betaling v.d borg eenmalig 10,- kosten in rekening
gebracht, de borg blijft staan tot de klant het terug verlangt en word naar het aangegeven
rekeningnr. overgemaakt, tevens blijven niet verbruikte km`s tot 3 maand staan en kunnen bij de
volgende huur worden meegenomen.
Bij annulering van de huur wordt deze aanbetaling tot een bedrag van 250,- niet teruggestort (U
houdt het wel tegoed als de hele huurperiode naar een andere datum verplaatst wordt).
Indien er zich een pechgeval voordoet, kan een beroep op de Wegenwacht Wegenwacht worden
gedaan, waar alle huurauto's aangemeld zijn. Dit geldt ook bij reizen naar het buitenland.
De bestuurder moet minimaal 1 jaar in het bezit van een geldig Europees rijbewijs zijn. Het rijbewijs
moet samen met een ander identiteitsbewijs (pas / ID) bij het ingaan van de huur worden getoond.
De WA verzekering heeft een maximum dekking van € 2.500.000,- per gebeurtenis. De
verzekeringskosten zijn bij de huurprijs inbegrepen. Bij schades of diefstal is de huurder aansprakelijk
voor het bedrag welk op de huurovereenkomst als "eigen risico" vermeld staat. Het eigen risico kan
geheel of gedeeltelijk worden afgekocht. Verlaging van het eigen risico is wel onder voorbehoud van
acceptatie en is niet mogelijk voor WA schades en bij diefstal van het voertuig.Schades op delen van
het voertuig, hoger dan 2 m. van het grondoppervlak (bovenhoofdse schades), zijn niet verzekerd.
Het is zonder toestemming van Roadrunner verhuur niet toegestaan zich met het voertuig buiten de
europesche unie te bevinden.

Een evt. getrokken aanhanger of caravan is niet automatisch via de huurauto verzekerd. Evenmin is
schade aan het interieur, (bijgehuurde) accessoires en de in de auto vervoerde lading verzekerd. Bij
onwetmatig en oneigenlijk gebruik is de huurauto niet verzekerd. Enkele auto's zijn rookvrij.
Schoonmaken van een ernstig vervuild interieur wordt in rekening gebracht. Het zonder
toestemming trekken van aanhangers of caravans kan er een boete opgelegd worden tot 1000,zonder reclamatie.
in sommige landen verplichte accessoires (zoals hesjes), worden niet meegeleverd en zijn niet te
huur. Die dient u dus zelf aan te schaffen indien nodig.

