
Driessen Driven by you, 

Huisregels Driessen Autoverhuur 

■ Driessen Autoverhuur accepteert alleen borg/betaling d.m.v. pin of creditcard.

■ Bij het ophalen van de huurauto dienen er minimaal twee geldige legitimaties (rijbewijs en paspoort of ID)

te worden overlegd. Driessen Autoverhuur mag aanvullend ook nog om een adreslegitimatie (maximaal 1

maand oud) vragen.

■ In de huurauto's van Driessen Autoverhuur mag niet gerookt worden. Kosten voor het reinigen van de

huurauto worden aan de huurder belast en bedragen€ 100,- exclusief BTW.

■ De huurauto dient met een volle tank te worden ingeleverd. Anders worden de brandstofkosten (tegen de

landelijke adviesprijzen) en€ 5,- aftankkosten in rekening gebracht.

■ Een huurdag bij Driessen Autoverhuur is gelijk aan 24 uur.

■ De huurauto's van Driessen Autoverhuur zijn WA-verzekerd. Binnen deze verzekering is alle schade gedekt

die met de gehuurde auto aan derde wordt veroorzaakt.

■ Er geldt een standaard eigen risico per schadegeval of in geval van diefstal. De hoogte van het eigen 

risico is afhankelijk van de autocategorie en of u jonger of ouder dan 21 jaar bent. Voor bestuurders onder 

de 21 jaar wordt het eigen risico verdubbeld.

■ Bij schades op delen van het voertuig (bestelauto's), hoger dan 1,80 m. van het grondoppervlak

(=bovenhoofdse schade), geldt een afwijkend en hoger eigen risico.

■ Diefstal van een mobiele navigatie uit de huurauto valt buiten het eigen risico. Alle kosten worden 

belast aan de huurder.

■ Schades aan het interieur zijn niet verzekerd en worden altijd geheel in rekening gebracht.

■ Bij onwettig of oneigenlijk gebruik is de huurauto niet verzekerd. De kosten worden op de huurder verhaald.

DRIESSEN AUTOVERHUUR BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR VERHUUR 

ZONDER OPGAVE VAN REDENEN TE WEIGEREN. 

Het Driessen Mobiliteit Center is een onderdeel van de Driessen Autogroep en biedt een totaalpakket diensten voor de particuliere klant. Mobiliteit zonder zorgen, zodat 

u zorgeloos op weg kunt. Wij bieden mobiliteitsoplossingen compleet ontzorgd van A tot Z. Naast de verkoop van nieuwe en gebruikte auto's kunt u bij ons Driessen 

Mobiliteit Center terecht voor autoverhuur, autoschade, onderhoud, onderdelen & accessoires, financieel advies, autoverzekeringen en proefrit aan huis. 
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