VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE AUTO:

- De genoemde prijzen zijn excl. o.b / tax
- De prijs van de huurauto is incl. verzekering en standaard
Eigen Risico van $500,- Op de huur van de auto is een waarborgsom van
toepassing van $500,- Verlies van sleutel, kapotte ramen, lekke banden, kapot
onderstel en boetes zijn voor rekening huurder.
- In geval van schade is de huurder ten alle tijde de
waarborgsom van $500,- verschuldigd. In geval van
pech, een aanrijding of ongeval dient te allen tijde de
contactpersoon gebeld te worden.
- Het verplaatsen van de auto na een aanrijding is NIET
toegestaan; de daardoor voor Paulina Car Rental
ontstane schade doordat de schuldvraag niet of niet
goed kan worden vastgesteld, is voor rekening van de
huurder.
- Voor alle schade aan de auto geldt een Eigen Risico
en Borg zoals hierboven is aangegeven; dit wordt
gerestitueerd indiende schade volledige op een derde
is verhaald.
- Bij inlevering van de auto dient de hoeveelheid brandstof
minimaal gelijk te zijn aan die bij ontvangst. Indien
niet het geval, worden de kosten van de ontbrekende
brandstof in rekening gebracht, vermeerderd met een
toeslag van $25,- Het is verboden alcohol en/of verdovende middelen en/
of medicijnen te gebruiken tijdens of voor de rit die de
rijvaardigheid (kunnen) beïnvloeden.
- Het gebruik van de auto in (natte) badkleding is niet
toegestaan; daardoor veroorzaakte schade of vervuiling is
volledig voor rekening van de gebruiker; duikapparatuur
dient in plastic bakken te worden vervoerd.

- Bijzondere bepaling Mambo Beach: Bij inbraak in en/
of diefstal van de (gehele) auto terwijl deze, al dan niet
afgesloten, geparkeerd stond op het terrein van of in de
directe omgeving (< 100 meter) van Mambo Beach, is
de volledige schade voor rekening van de huurder van
de auto, ongeacht of er wel of geen eigen risico van
toepassing is.
- U dient de auto netjes achter te laten bij vertrek
(opgeruimd).
- De hoeveelheid brandstof dient bij inlevering minimaal
gelijk te zijn aan die bij ontvangst; indien dat niet het
geval is dan worden de kosten van de ontbrekende
brandstof in rekening gebracht, vermeerderd met $ 25,toeslag.
- Roken is in de auto niet toegestaan, evenmin het niethandsfree bellen door de bestuurder.
- Door ondertekening van deze gebruiksovereenkomst
gaan de bestuurder(s) akkoord met de voorwaarden
zoals hierboven vermeld.

In geval van pech, aanrijding of een ongeval,
neem contact op met één van de onderstaande telefoonnummers: +5999-4618000 /
+5999-5661784 / +5999-6631122

Alle prijzen zijn excl. 9% o.b

