
Dit artikel is geschreven in samenwer-
king met autoverhuurder Alamo.nl. Alamo.
nl verhuurt wereldwijd op meer dan twee-
duizend locaties huurauto’s in verschillende 
categorieën tegen All-In prijzen. De boekin-
gen worden afgehandeld door Target Travel 
Services wat het boeken eenvoudig maakt 
omdat zij een ervaren en goed bereikbare 
klantenservice hebben. Daarnaast kun je 
goedkoop het eigen risico afkopen, waar-
door je bij schade niet voor een onverwachte 
verrassing komt te staan. Ook zijn er volop 
one-way mogelijkheden!
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Alles wat je moet weten bij  
het huren van een auto

Wij zetten een aantal tips voor jou op een rij

Advertorial Advertorial

Met een eigen huurauto op vakantie 

betekent dat je kunt gaan en staan 

waar jij wilt, en dat alles op je eigen 

tempo. Het huren van een auto is 

eigenlijk vrij makkelijk en hoeft 

helemaal geen stress op te leveren. 

Maar wat moet je vooraf weten om 

zorgeloos op vakantie te gaan? Wij 

zetten vijf handige tips op een rij 

waar je op moet letten bij het huren 

van een auto in het buitenland. 

Kies voor een verhuurbedri j f 
met een All-In formule

Je kunt maar beter goed verzekerd zijn, want 
niemand zit te wachten op hoge onvoorziene 
kosten. Belangrijk is dat er een schade-, diefstal 
en aansprakelijkheidsverzekering is inbegrepen. 
Let er ook op of ongelimiteerde kilometers zijn 
inbegrepen. Zo kom je niet voor verrassingen te 
staan. Als je goed verzekerd bent, hoef je dus ter 
plaatse geen verzekering meer af te sluiten. Men 
probeert dat namelijk vaak wel, maar laat je dus 
niet om de tuin leiden.

Koop het eigen r is ico af 
De hoogte van het eigen risico verschilt 

per land en kan soms oplopen tot honderden 
euro’s. Vaak kun je deze bij een All-Inclusieve 
aanbieder, zoals Alamo.nl, afkopen voor een 
klein bedrag per dag. Houdt er wel rekening 
mee dat wanneer je boekt via een tussenper-
soon, je vaak het eigen risico moet voorschieten 
als je schade hebt gereden. Uiteraard krijg je het 

voorgeschoten bedrag terug nadat jouw claim 
is behandeld. Wist je dat er in Amerika voor 
Europeanen nooit een eigen risico geldt? Dat is 
wettelijk zo bepaald. 

Hoe zit  het met de borg?
Het is gebruikelijk bij het ophalen van 

de huurauto dat er op de verhuurlocatie borg 
wordt ingehouden op je creditcard. Deze 
is bedoeld ter dekking van het eigen risico, 
eventuele schade of diefstal van de huurauto. 
Wanneer bij het terugbrengen blijkt dat er 
geen schade is aan de huurauto, dan wordt het 
bedrag binnen enkele dagen weer vrijgegeven. 
Het is (bijna) altijd verplicht dat de creditcard 
op naam staat van de hoofdbestuurder. Con-
troleer dit goed, anders krijg je in veel gevallen 
de huurauto niet mee. 

Huur vooraf en niet te klein
Wanneer je vooraf je auto huurt ben je op je 

bestemming verzekerd van de juiste huurauto. 
Bovendien is het bijna altijd goedkoper en heb je 
hierdoor de tijd om alles rustig door te lezen en 
uit te zoeken in het Nederlands. Bekijk voordat 
je een auto boekt, wat voor soort auto je nodig 
hebt en hoe groot hij moet zijn. Heb je grote 

koffers of ga je de bergen in? Dan is het wel zo 
fijn als de auto daarvoor geschikt is.

One-way mogeli jkheden
Haal meer uit je vakantie en verdiep je in de 

one-way mogelijkheden. 
Bij sommige verhuurders heb je de mogelijkheid 
om een one-way te boeken. Dit betekent dat je 
de huurauto inlevert op een andere locatie dan 
waar je de auto hebt opgehaald. Hierdoor heb je 
meer vrijheid bij het plannen van je vakantie en 
kan je grotere afstanden afleggen,  omdat je niet 
hoeft terug te rijden naar je beginpunt.

Tot slot bezitten sommige verhuurders over 
een noodnummer, mocht er onverhoopt toch 
wat gebeuren. Sla dit nummer op in je telefoon 
en geniet van je vakantie.
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