All Inclusive Autohuur Portugal
Het huren van een auto is een ideale manier om op eigen gelegenheid Portugal te ontdekken. Kras
zorgt ervoor dat alles goed geregeld is, zodat u zorgeloos van uw vakantie kunt genieten.
In samenwerking met de gerenommeerde autoverhuurder Avis biedt Kras
u All Inclusive autohuur aan. Uw voordeel is dat het eigen risico op schade
en/of diefstal al vooraf door Kras is afgekocht.
Dit betekent voor u:
Geen eigen risico bij schade en/of diefstal aan uw huurauto
Goed verzekerd onderweg
Geen verrassingen met bijkomende kosten ter plaatse
Tot wel 50% goedkoper dan ter plaatse het eigen risico afkopen
Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste voorwaarden:
Inbegrepen in de huurprijs
• Schadeverzekering (CDW), geen eigen risico
• Diefstalverzekering (TP), geen eigen risico
• Dekking glas-banden-bodem-dakschade
• Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
• Lokale belastingen
• Luchthaven afleveringskosten
• Kentekenregistratietoeslag (VRF)
• Ongelimiteerd aantal kilometers
• Extra bestuurder
Vrijwillige verzekeringen ter plaatse af te sluiten
• Persoonlijke inzittendenverzekering (PAI) ca. € 10 per dag
• Super persoonlijke inzittendenverzekering (Super PAI) ca. € 14 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. € 4 per dag (maximaal ca. € 45 per huurperiode)
Deze verzekeringen worden 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
• Baby/kinderzitje ca. € 12 per dag (maximaal ca. € 118 per huurperiode)
de
• Extra bestuurder (2 bestuurder reeds inbegrepen) ca. € 10 per dag (maximaal ca. € 79 per
huurperiode)
• Extra bestuurder 18 t/m 24 jaar ca. € 12 per dag (maximaal ca. € 97 per huurperiode)
• Navigatiesysteem ca. € 19 per dag (maximaal ca. € 90 per huurperiode)
• Mobiele wifi ca. € 9 per dag
• Elektronische apparatuur t.b.v. tolwegen ca. € 2 per dag (maximaal ca. € 20 per
huurperiode), exclusief de daadwerkelijke tolkosten

Gekozen extra’s ter plaatse worden als “counterproduct” vermeld op uw huurcontract en als extra
kosten via uw creditcard in rekening gebracht.
Schade en/of diefstal
Bij schade aan of diefstal van uw huurauto heeft u geen eigen risico. Dat is wel zo prettig. De
verhuurmaatschappij brengt u alleen € 85 administratiekosten in rekening.
Verkeersboetes
Verkeersboetes zijn voor eigen rekening en worden rechtstreeks afgeschreven van uw creditcard.
Daarnaast berekent de verhuurmaatschappij € 40 administratiekosten per overtreding.
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 18 jaar.
Voor bestuurders jonger dan 25 jaar geldt een toeslag van ca. € 10 per dag (maximaal ca. € 100
per huurperiode).
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. Indien u bij Kras optionele
autohuur bijboekt, dan wordt de huurauto berekend over 24 uur, startend vanaf het tijdstip waarop
u de auto in ontvangst neemt. 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 auto-overzicht getoond wordt.

One-way huren
Indien u de huurauto op een andere locatie wilt inleveren dan beschreven, zijn hier
normaalgesproken extra kosten aan verbonden. Bij door Kras samengestelde fly & drives waarbij de
huurauto op een andere locatie/luchthaven ingeleverd dient te worden, zijn de extra kosten
hiervoor al bij de reissom inbegrepen.
Grensoverschrijding
Het is toegestaan om met uw huurauto de grens met Spanje over te gaan. De groene kaart voor
Spanje is inbegrepen.
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. Uw keuze voor Kras All Inclusive autohuur betekent dat u goed verzekerd bent zonder
eigen risico. U hoeft dan ook geen aanvullende verzekeringen ter plaatse af te sluiten. 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.

De genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

