Autohuur Noorwegen
Het huren van een auto is een ideale manier om op eigen gelegenheid Noorwegen te ontdekken.
Kras zorgt ervoor dat alles goed geregeld is, zodat u zorgeloos van uw vakantie kunt genieten.
Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste voorwaarden:
Inbegrepen in de huurprijs
· Schadeverzekering (CDW)*
· Diefstalverzekering (TP) *
· Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
· Lokale belastingen
· Luchthaven afleveringskosten
· Kentekenregistratietoeslag (VRF)
· Ongelimiteerd aantal kilometers
· AutoPass
Eigen Risico
Hieronder vindt u een overzicht van het eigen risico dat van toepassing is per autocategorie. Ter
plaatse krijgt u de mogelijkheid aangeboden om het risico gedeeltelijk af te kopen.
Categorie
(=Super CDW & Super TP)*
cat. B: Toyota Yaris
cat. C: Ford Focus
cat. D: Audi A3
cat. E: Toyota RAV 4
cat. F: Ford S-MAX Aut
cat. G: Ford Focus Stw
cat. H: VW Passat Stw
cat. I: Toyota Yaris Aut
cat. J: Toyota Auris Aut
cat. K: Audi A3 Aut
cat. N: Opel Vivaro

Eigen risico

Afkoop per dag

Blijvend eigen risico

NOK 10.000,00
NOK 10.000,00
NOK 10.000,00
NOK 12.000,00
NOK 14.000,00
NOK 10.000,00
NOK 12.000,00
NOK 10.000,00
NOK 10.000,00
NOK 10.000,00
NOK 20.000,00

NOK 90,00
NOK 90,00
NOK 90,00
NOK 95,00
NOK 120,00
NOK 90,00
NOK 95,00
NOK 90,00
NOK 90,00
NOK 90,00
NOK 120,00

NOK 2.500,00
NOK 2.500,00
NOK 2.500,00
NOK 3.000,00
NOK 3.500,00
NOK 2.500,00
NOK 3.000,00
NOK 2.500,00
NOK 2.500,00
NOK 2.500,00
NOK 3.750,00

*Indien u SCDW afsluit bent u tevens gedekt voor schade aan ruiten, banden en bodem (m.u.v. het
blijvend risico.
Ophalen buiten openingstijden
· Wordt de huurauto buiten de openingstijden van de Avis ophaallocatie opgehaald? Dan wordt er
een late arrival fee gerekend van ca. NOK 800.
Vrijwillige verzekeringen ter plaatse af te sluiten
· Persoonlijke inzittendenverzekering (PAI) ca. NOK 20 per dag
· Voorruit verzekering (LI) ca. NOK 90 per dag (voor cat. E en H ca. NOK 95 per dag en cat. M ca. NOK
120 per dag)
· Uitgebreide Pechhulp (RSN). Met RSN bent u verzekerd tegen pechhulp in geval van een aantal
situaties die niet bij de standaard pechhulp zijn inbegrepen. (sleutel verloren, lekke band, lege accu,
sleutel in auto opgesloten, zonder brandstof komen te staan). Heeft u geen RSN afgesloten, dan
krijgt u nog steeds pechhulp, maar dan betaalt u het bedrijf dat de pechhulp verleent zelf (alleen in
geval van de genoemde situaties, standaard pechhulp is altijd inbegrepen). ca. NOK 30 per dag.

Deze verzekering wordt u ter plaatse aangeboden, maar is in de meeste gevallen niet noodzakelijk,
omdat dit vaak door uw reisverzekering gedekt wordt. Controleer hiervoor de polisvoorwaarden
van uw reisverzekering. Indien u er toch voor kiest om deze verzekering ter plaatse af te sluiten,
worden de extra kosten via uw creditcard in rekening gebracht.
Extra’s ter plaatse
Extra’s kunt u alleen ter plaatse regelen en zijn op basis van beschikbaarheid
· Extra bestuurder ca. NOK 37,50 per dag (maximaal ca. NOK 563 per huurperiode)
· Kinderzitje tussen ca. NOK 250 en NOK 450 per dag (afhankelijk van het type auto)
· Navigatiesysteem ca. NOK 125 per dag (maximaal ca. NOK 625 per huurperiode)
Gekozen extra’s ter plaatse worden als extra kosten via uw creditcard in rekening gebracht.
Verkeersboetes
Verkeersboetes zijn voor eigen rekening en worden rechtstreeks afgeschreven van uw creditcard.
Tankregeling
U levert de auto in met de benzinestand, zoals opgehaald (optie full-full). Indien u de huurauto met
minder brandstof inlevert dan bij aanvang van de huur, worden er naast de kosten voor de
ontbrekende brandstof ook servicekosten voor het aftanken in rekening gebracht. Deze extra
kosten zijn hoger dan wanneer u zelf tankt en worden achteraf van uw creditcard afgeschreven.
Huurvoorwaarden
A) Rijbewijs
De bestuurder dient minimaal 1 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
B) Minimum en maximum leeftijd
De minimum leeftijd van de bestuurder is 19 jaar. Voor categorie N geldt een minimum leeftijd van
25 jaar.
Voor bestuurders jonger dan 25 jaar geldt een toeslag van tussen de NOK 162,50 en NOK 195 per
dag (maximaal NOK 1950 per huurperiode), afhankelijk van het type auto.
De maximum leeftijd van de bestuurder is niet van toepassing.
C) Creditcard verplicht
Voor het huren van een auto is een geldige creditcard op naam van de bestuurder verplicht! Deze
geldt als borg en zonder creditcard krijgt u de huurauto niet mee. Hierop worden geen
uitzonderingen gemaakt. Houd er rekening mee dat uw creditcard aan de volgende voorwaarden
dient te voldoen:
1. Staat op naam van de eerste bestuurder (de naam die u heeft doorgegeven bij boeking kunt
u terugvinden op uw boekingsbevestiging/factuur)
2. Is voorzien van een pincode
3. Is géén prepaid creditcard
Borg
De autoverhuurder vraagt bij aanvang van de huur een borgsom voor o.a. brandstof. Deze borg
wordt gereserveerd op uw creditcard. U ontvangt de borgsom retour bij inlevering van de huurauto
met dezelfde hoeveelheid brandstof als bij aanvang van de huur.
Huurperiode
Als u bij Kras een fly & drive of een accommodatie inclusief huurauto reserveert, dan heeft u de
huurauto de gehele reisduur tot uw beschikking. Ook als uw vluchttijden zodanig zijn dat u de
huurauto op de dag van vertrek op een later tijdstip inlevert dan het tijdstip waarop u de auto heeft
opgehaald, worden achteraf geen extra huurkosten in rekening gebracht. Mocht dit incidenteel toch
voorkomen, dan kunt u de extra kosten achteraf bij Kras terugvorderen. Mocht u de huurauto
eerder willen inleveren, dan vindt er geen terugbetaling van niet gebruikte huurdagen plaats.

Autotype
Kras reserveert voor u een huurauto in een bepaalde categorie. De genoemde merken en autotypen
zijn voorbeelden. Ter plaatse krijgt u een auto van het genoemde merk en type of een gelijkwaardig
merk en type. Buiten de getoonde categorieën is het niet mogelijk om afwijkende categorieën aan
te vragen. Een auto met automatische transmissie is alleen beschikbaar als deze in het autoverzicht
getoond wordt.
Ondertekenen van het huurcontract ter plaatse
Hierboven hebben wij de belangrijkste voorwaarden en bedragen genoemd. Ter plaatse
ondertekent u het definitieve huurcontract met alle informatie en tarieven die op dat moment
geldig zijn. Wij adviseren u bij het tekenen van het huurcontract goed te letten op eventuele
vrijwillige niet noodzakelijke verzekeringen en/of afgesloten extra’s ter plaatse. Deze kosten
worden van uw creditcard afgeschreven. Indien er kosten op het huurcontract staan waar u het niet
mee eens bent, dan dient u dit direct aan te geven bij de baliemedewerker, voordat u het
huurcontract ondertekent.
Onze tips voor u
· Bewaar uw huurcontract zorgvuldig, ook na afloop van de vakantie. Hierin staan namelijk alle
afspraken vermeld. Zo kunt u achteraf altijd controleren of de in rekening gebrachte extra
kosten correct zijn.
· Verpak uw bagage zoveel mogelijk in weekendtassen/backpacks in plaats van in harde
koffers. Hierdoor kunt u optimaal gebruik maken van de beschikbare kofferbakruimte.
· Schaf thuis al een goede wegenkaart aan, zodat u hier ter plaatse niet direct naar op zoek moet.
AANVULLENDE INFORMATIE
Verkeer
Tolwegen
Visitor’s Payment
Wij raden u aan om u te registreren voor Visitor’s payment. Tot uiterlijk drie dagen na het passeren
van het eerste tolpoortje kunt u zich hiervoor registreren en wordt uw tegoed opgeladen. Vanaf
dan wordt bij ieder tolpoortje automatisch de tol in rekening gebracht. Het restant wordt binnen 85
dagen na de laatste transactie teruggestort. Indien u zich heeft geregistreerd voor de Visitor’s
Payment, kunt u bij de tolpoortjes met ‘AutoPASS’ doorrijden. Informatie over de Visitor’s payment
kunt u vinden op autopass.no.
Noot: bij een aantal kleine tolstations is het verplicht om handmatig te betalen. Indien dit niet wordt
gedaan, riskeert u een boete van ca. NOK 300.
Contant tol betalen
Soms kunt u contant betalen bij het tolpoortje zelf, maar de meeste poortjes zijn elektronisch. In
dat geval kunt u binnen drie dagen na het passeren van het tolpoortje bij een tankstation betalen. U
dient dan de borden met ‘KR-service’ te volgen. Indien u dit niet doet, krijgt u de rekening van de tol
thuis gestuurd. Hier kunnen echter extra kosten aan verbonden zijn.
Maximum snelheden
In het algemeen is de toegestane maximum snelheid op de Noorse wegen 80 kilometer per uur. Op
vierbaanswegen en rijkswegen is de toegestane maximum snelheid 90 kilometer of 100 kilometer
per uur. In de binnenstad en centra is de toegestane maximum snelheid 50 kilometer per uur en in
de woonwijken is het toegestaan om maximaal 30 kilometer per uur te rijden. U dient in woonwijken
er rekening mee te houden dat verkeersdrempels niet altijd aangegeven worden.
Bergpassen
Na het passeren van de bergpassen wordt u vaak geconfronteerd met lange afdalingen, die kunnen
zorgen voor oververhitte remmen. Om oververhitte remmen te voorkomen, dient u in een lage

versnelling te rijden, waardoor u niet zo veel hoeft te remmen en dat de remmen niet snel warm
worden. Wanneer u bergopwaarts rijdt, dient u te letten op de temperatuurmeter, want de motor
kan snel oververhit raken.
Mobiele telefoons
Net als in Nederland is het verboden om niet-handsfree te bellen. In Noorwegen staan hier zware
boetes op.
Tankstations
Vanwege het belang van het milieu in Noorwegen, zijn de brandstofprijzen relatief hoog.
Brandstofprijzen kunnen per tankstation verschillen. Houd er rekening mee dat de afstanden tussen
de tankstations in de bergen en afgelegen gebieden aanzienlijk groot kunnen zijn.
Verlichting
Het is voor alle voertuigen in Noorwegen verplicht om altijd met dimlicht te rijden, ook op een
prachtige zomerdag.
Veiligheid
Veiligheidsgordels zijn verplicht. Ook is het wettelijk verplicht om ten minste één reflecterend
veiligheidsvest in de auto ter beschikking te hebben. Wij raden u daarom aan om deze reflecterende
vestjes vanuit Nederland mee te nemen. De vestjes zijn o.a. verkrijgbaar bij de ANWB.
Parkeren
Het is in Noorwegen niet toegestaan om langs de hoofdwegen te parkeren. Er zijn in Noorwegen
voldoende parkeerplaatsen. De parkeermeters hebben in Noorwegen elk hun eigen kleur. De gele
parkeermeter biedt de mogelijkheid om één uur te parkeren, de grijze parkeermeter twee uur en bij
de bruine parkeermeters kunt u drie uur parkeren.
Extra kosten
-parkeerkosten: bij de hotels kan sprake zijn van parkeerkosten. Deze kosten dient u ter plaatse te
voldoen. Ook alle overige parkeerkosten zijn vanzelfsprekend voor eigen rekening.
-tolkosten
-ferryovertochten
Routebeschrijving
Ervaringen in het verleden hebben ons geleerd dat het geven van een (indicatie)routebeschrijving
zijn beperkingen kent. Iedere reiziger heeft eigen reiswensen: het in eigen tempo de
bezienswaardigheden bezoeken die hem aanspreken, de routes afleggen die hij het meest
interessant vindt etc. Vanuit dit oogpunt hebben wij besloten niet langer een standaardbeschrijving
aan te bieden, maar u de mogelijkheden aan te reiken om de route eenvoudig
zélf op maat samen te stellen. U kunt gebruikmaken van de websites:
• www.routenet.nl; hier heeft u de mogelijkheid om door middel van “viapunten” naar de
eindbestemming te reizen.
• www.viamichelin.nl; hier heeft u ook de optie om een “ontdekkingsroute” samen te stellen
• http://maps.google.nl
TIP: mocht u over een navigatiesysteem beschikken dan kunt u deze vanuit Nederland meenemen.
Uiteraard is het ook mogelijk om (indien voorradig) er één via het autoverhuurbedrijf ter plaatse te
huren.
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