All Inclusive Autohuur USA
Het huren van een auto is een ideale manier om op eigen gelegenheid Noord-Amerika te ontdekken. Kras zorgt
ervoor dat alles goed geregeld is, zodat u zorgeloos van uw vakantie kunt genieten. In samenwerking met de
gerenommeerde autoverhuurder Alamo 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
Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste voorwaarden:
Inbegrepen in de huurprijs
• Schadeverzekering (CDW) , geen eigen risico
• Diefstalverzekering (TP), geen eigen risico
• Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
• Lokale belastingen
• Dekking glas-bandenschade
• Luchthaven afleveringskosten
• Ongelimiteerd aantal kilometers
• One way fee *
* met uitzondering van de Fly-drive USA - Route 66, hierbij is een one-way fee van toepassing (zie tabblad
prijzen, bijkomende kosten ter plaatse).
Vrijwillige verzekeringen ter plaatse af te sluiten
• Uitgebreide Pechhulp (RP) o.a. voor verloren sleutel, tanken van verkeerde brandstof en bandenwissel bij een
lekke band) ca. $ 5 per dag.
Deze niet-noodzakelijke verzekeringen worden u ter plaatse aangeboden. Indien u er toch voor kiest om deze
verzekeringen 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. $10 per dag (maximaal 3 extra bestuurders, deze dienen uiteraard te beschikken over
een rijbewijs en voldoen aan de eisen van de minimum leeftijd)
• Babyzitje ca. $7 per dag (maximaal ca. $70 per huurperiode)
• Navigatiesysteem vanaf $8 per dag (kan verschillen per locatie)
Gekozen extra’s ter plaatse worden 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.
Verkeersboetes
Verkeersboetes zijn voor eigen rekening en worden rechtstreeks afgeschreven van uw creditcard. Daarnaast
berekent de verhuurmaatschappij $ 25 administratiekosten per overtreding.
Tax
De genoemde bedragen zijn excl. tax. Over alle ter plaatse te betalen kosten worden nog lokale taxen over
berekend.
Tankregeling
U levert de auto in met de benzinestand, zoals opgehaald (ophalen en inleveren=vol). 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. U kunt ter plaatse de ‘Fuel Service Option’
afsluiten (ophalen=vol, inleveren=leeg). Het tarief staat vermeld op een bordje bij de balie van Alamo.
Eventuele ongebruikte benzine wordt niet terugbetaald.

Huurvoorwaarden
A) Minimum en maximum leeftijd
De minimum leeftijd van de bestuurder is 21 jaar.
De maximum leeftijd van de bestuurder is niet van toepassing
Voor bestuurders jonger dan 25 jaar geldt een toeslag van $25 per dag
B) 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. Ook eventuele extra bestuurders dienen te
beschikken over het een creditcard. 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 hoofdbestuurder (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 auto-overzicht getoond wordt.
One-way huren
Indien u de huurauto op een andere locatie wilt inleveren dan beschreven, zijn hier 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. *
* met uitzondering van de Fly-drive USA – Route 66, hierbij is een one-way fee van toepassing van $ 500 excl.
tax (zie tabblad prijzen, bijkomende kosten ter plaatse).
Let op! indien autotype IS – Ford Mustang (cabrio) is bijgeboekt is de volgende voorwaarde van toepassing: van
1 juli t/m 31 augustus geldt een toeslag van $ 350 excl. tax indien u de huurauto ophaalt in San Francisco en op
een andere locatie inlevert. Dit wordt ter plaatse doorberekent. Dit is van toepassing op de reisnummers
36.661 en 36.662.
Grensoverschrijding
Het is niet toegestaan om met uw huurauto de grens met Mexico over te gaan.
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.
AANVULLENDE INFORMATIE
BESTUDEER VOORAF UW ROUTE
We raden u aan vooraf uw route te bestuderen. 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
verhuurbedrijf ter plaatse te huren.
BELANGRIJKE INFORMATIE
Bij aankomst op de luchthaven begeeft u zich naar de uitgang waar u de ‘gratis’ shuttlebus van Alamo naar het
verhuurkantoor neemt. Deze rijden regelmatig voorbij de terminal. Bij aankomst bij het Alamo-verhuurkantoor
dient u het voucher, alsmede uw rijbewijs en creditcard (of contante borg) te overleggen.
Let op: bij ophalen/afleveren buiten kantooruren worden vrijwel altijd kosten berekend! Voor meer informatie
omtrent categorie, inbegrepen verzekeringen, exclusieven en overige voorwaarden verwijzen we u naar de
reisbeschrijving op onze website www.kras.nl en eventueel uw reispapieren. De hoofdbestuurder van de auto
dient met een creditcard (verplicht!) een borgsom af te geven. Dit kan inhouden dat u hiermee meteen een
deposit afgeeft voor een volle tank aan het einde van de reis (hetgeen betekent dat u de auto met een lege
tank kunt inleveren en de deposit niet terugkrijgt. Laat u zich ter plaatse hierover goed informeren bij het
verhuurbedrijf!) Wij raden u dringend aan de formulieren die u krijgt bij het ophalen van de huurauto
zorgvuldig te bewaren. Hierin worden namelijk alle afspraken vermeld die bij het ophalen gemaakt zijn (zoals
door u afgesloten aanvullende verzekeringen etc.).
De extra kosten voor eventuele afgesloten aanvullingen en verzekeringen worden meestal achteraf via uw
creditcard in rekening gebracht. Mocht hierover onduidelijkheid bestaan, dan kunt u aan de hand van de bij de
afgifte van de auto verstrekte formulieren zien waarvoor de kosten in rekening zijn gebracht en of de
berekende kosten correct zijn.
Op sommige bestemmingen komt het soms voor dat het personeel aan de autoverhuurbalie op een zeer
overtuigende wijze probeert u “een upgrade van categorie huurauto” te verkopen. Deze ietwat agressieve
verkoopmethode is helaas een bekend verschijnsel. Medewerkers ontvangen hiervoor extra salaris. U beschikt
vanuit Kras over een voucher met daarop vermeld welke categorie huurauto er voor u gereserveerd heeft. U
heeft recht op een auto uit deze categorie, en kunt deze ter plaatse dan ook opeisen. U bent absoluut niet
verplicht tegen bijbetaling een hogere categorie te nemen, en dient dan ook duidelijk aan te geven dat u dit
niet wil. Wij willen u erop wijzen dat indien u ter plaatse toch een huurovereenkomst tekent voor een upgrade
tegen bijbetaling, dit uw eigen verantwoordelijkheid is. Het kan echter voorkomen dat u, bij een tekort aan
beschikbaarheid van de door u geboekte huurauto, kosteloos een upgrade krijgt, dat wordt dan echter ter
plaatse duidelijk gemeld en hieraan zullen geen extra kosten verbonden zijn.
BIJKOMENDE KOSTEN
- voor alle eventuele verplichte en optionele kosten m.b.t. autohuur, zie de voorwaarden bij de betreffende reis
- eventuele tolgelden (Tollpass Convenience Charge: de huurder kan een Tollpass Convenience Charge (TCC) in
rekening worden gebracht van ca. USD 3,95 per dag (met een maximum van ca. USD 19,75 per huurperiode).
Eventuele extra kosten van de door u gereden tolwegen of tolbruggen worden achteraf in rekening gebracht.
Wilt u achteraf géén rekening ontvangen, dan kunt u natuurlijk proberen om tolwegen zoveel mogelijk te
vermijden, let goed op de borden!
- eventuele verplichte autovignetten
- eventuele toeristenbelasting
- eventuele 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.

AUTOMAAT
De meeste auto’s zijn automaten en voor degenen die dit niet gewend zijn, volgt hier wat informatie. Om de
auto te starten moet de schakelaar in “Park” staan. De meeste auto’s hebben de noodrem links van het
rempedaal op de vloer. Met de voet drukt u eenvoudig deze noodrem in. Om de auto van de rem te halen, trek
aan de “Brake release”, een haak die meestal aan de linkeronderkant van het dashboard zit. De meeste
automobilisten zijn een auto met een versnellingsbak gewend waarbij de linkervoet altijd druk bezig is. Met
deze automaten gebruikt u de linkervoet niet.
Airconditioning
Mocht u een klein plasje water onder de auto zien, wees dan niet ongerust, dat is slechts condenswater van de
airconditioning van de auto. Als u een steile helling op gaat raden wij u aan om de airconditioning af te zetten,
omdat deze ca. 10% energie van de motor verbruikt. Zo voorkomt u oververhitting.
Cruise Control
Sommige auto's beschikken over Cruise Control. Dit kan van pas komen op langere ritten. Als u eenmaal een
snelheid hebt gezet, dan blijft de auto vanzelf op die snelheid doorrijden zolang u niet op de rem trapt. Vraag
aan het personeel waar u de auto afhaalt om meer informatie hierover, omdat dit systeem van auto tot auto
kan verschillen.
Automatische schakelaar:
P = Park
R = Reverse (achteruit)
N = Neutral (neutraal)
D = Drive (rijden, zowel voor de 1e, 2e, en 3e versnelling)
D1 & D2 (gebruik deze versnellingen alleen bij erg steile hellingen of afdalingen)
RIJDEN IN DE VERENIGDE STATEN, REGELS EN WEETJES
De wegen in de Verenigde Staten zijn van goede kwaliteit en over het algemeen wat breder dan de wegen in
Nederland. De rijstijl van de Amerikanen is over het algemeen rustig.
Snelheid
De snelheid varieert van staat tot staat en van weg tot weg. Let altijd goed op de verkeersborden. Als u te hard
rijdt loopt u grote kans om door de Highway Patrol te worden aangehouden. De boetes zijn erg hoog! De
snelheden worden in mijlen aangegeven (1 mijl = ca. 1,6 km)
Rechtsaf bij rood/voorrang
Tenzij anders aangegeven mag u bij een rood licht op een kruispunt rechtsaf mits de rijbaan vrij is en u van te
voren eventjes heeft gestopt. Op een kruising zonder verkeerslichten en zonder stopborden heeft het verkeer
op de doorgaande weg voorrang of is er sprake van 'first come, first serve'.
Inhalen
U kunt in de Verenigde Staten ook rechts inhalen en ingehaald worden, iets waar u zeer goed op bedacht moet
zijn. Kijkt u dus altijd goed links en rechts voordat u van rijbaan wisselt. Als het verplicht is rechts te blijven
rijden, staat dit duidelijk aangegeven door een bord met opschrift 'keep right except to pass'. Op wegen met
dit bord mag u alleen naar links als u wilt inhalen, en moet u zoveel mogelijk rechts blijven rijden.
Schoolbussen
U bent verplicht te stoppen als de schoolbus stopt en zijn rode knipperlichten aanzet, ongeacht uit welke
richting u komt. Rij een gestopte schoolbus nooit voorbij; in veel gevallen moeten de kinderen de straat
oversteken om hun school te bereiken.
Afrit op snelweg
Als uw afslag op de snelweg nog minder dan een halve mijl weg is, gaat u dan alvast rechts rijden. Afslagen
duiken namelijk vrij abrupt op en worden vaak ook maar één keer (in tegenstelling tot de drie keer in
Nederland) aangekondigd. In de Verenigde Staten zijn er ook afritten aan de linkerkant van de snelweg! In zo'n
geval staat het afritnummer aan de linkerkant van het bord en vaak wordt er ook aangegeven dat het een 'left
exit' betreft.

Tolwegen
Op sommige autowegen, turnpikes en bruggen wordt tol geheven. Heeft u gepast geld bij de hand, dan kunt u
de loketten met de borden 'exact change' kiezen. Heeft u geen gepast geld, kies dan voor de borden waarop
staat 'change' of 'change given'. Een aantal mijl voor de loketten wordt het te betalen bedrag al aangegeven op
borden langs de weg. Het kan ook zijn dat u eerst een kaart ontvangt waarmee u bij het verlaten van de
snelweg de tol moet betalen.
Alcohol/drugs
het is verboden om alcohol in de auto te hebben. Dit moet altijd in de kofferruimte worden bewaard. Pas op,
rijden onder invloed van alcohol en/of drugs is een zware overtreding en kan leiden tot een grote boete en
zelfs tot een gevangenisstraf.
Parkeren in de berm
Als u langs de weg wil of moet parkeren, dienen alle vier de banden naast de weg in de berm te bevinden. Het
niet nakomen hiervan kost u al gauw USD 60 tot 100.
Aanhouding
Mocht u onderweg worden aangehouden door de politie, ga dan onmiddellijk naar de vluchtstrook van de weg,
stop en blijf in de auto. De politieagent zal naar u toekomen en vragen om uw rijbewijs en registratiepapieren
(het huurcontract van uw auto). Krijgt u een bon dan dient u die te betalen voordat u Amerika verlaat anders
komt u het land niet meer in.
Overige verkeersregels
- bij een stopbord dient u altijd tot een complete stop te komen. Hier wordt streng op gecontroleerd.
- het dragen van de veiligheidsgordel is in alle staten verplicht.
- parkeer uw auto nooit bij een brandkraan.
- tijdens spitsuur mag u gebruikmaken van de HOV rijstrook (High Occupance Vehicle), mits u voldoende
passagiers in de auto heeft (let op de verkeersborden)
Tanken
Als u gaat tanken, zult u vaak een bordje 'Please pay first' zien. Men wil dat u betaalt voordat u tankt. De prijzen
die staan aangegeven zijn voor één gallon (1 gallon is ca. 3,8 liter). Bij 'full service' stations zal een
pompbediende voor u tanken. Houdt u rekening met een fooi. Het kan zijn dat u de tank van uw auto van
buitenaf niet kunt openen. Raadpleeg het handboek van de auto of het verhuurbedrijf waar de knop of hendel
in de auto zich bevindt. Vaak is gebruik van een creditcard bij de pomp mogelijk.
Gemiddelde snelheid
Houdt u er rekening mee dat u ongeveer 50 mijl per uur aflegt op de normale wegen en in Nationale Parken
maximaal 25 tot 30 mijl. Beschouwt u het aantal mijlen van dagetappes alleen als richtlijn.
De genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen • laatst gewijzigd op 13 augustus 2019 (MJ).

