
Huurland

Voertuigmodel kiezen

Tonen

Land-specifieke huurinformatie voor Sixt huurauto's

Toon de voorwaarden van een ander land

Italië (WIN)

Personenauto's

Italië (WIN) - Personenauto's

Partner lokal: Winrent SpA

Algemene huurinformatie

De huurder en de bestuurder moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.

Rijbewijzen die in een alfabet anders dan het Romeinse (Arabisch, Japans, Cyrillisch) zijn opgesteld, moeten worden vergezeld door een
internationaal rijbewijs.

Bij rijbewijzen uit landen die niet zijn aangesloten bij het Verdrag van Genève/Wenen inzake het wegverkeer (bv. China), is er naast het
originele rijbewijs tevens een beëdigde vertaling naar het Italiaans nodig.

Bij het ophalen van de auto dient naast een rijbewijs ook een geldig paspoort of identiteitsbewijs bij de verhuurlocatie ter plaatse worden
overlegd.

Bijzondere huurinformatie bij het boeken van prepaid-tarieven

Omboeking Tot maximaal 48u voor aanvang van de huur kan de boeking op basis van beschikbaarheid gewijzigd worden tegen een
vergoeding van 20,34 EUR. Betalingen die voor de huur zijn gedaan en eventuele prijsverschillen van een omboeking kunnen niet worden
vergoed.

Annulering

De boeking kan voor het begin van de huur schriftelijk of online worden geannuleerd. Bij annulatie wordt het voorschot terugbetaald, met
uitzondering van de annulatievergoeding ter hoogte van de huurpijs van maximaal 3 dagen (met inbegrip van extra's en taxen).
Annuleringen moeten gericht zijn aan: Win Rent S.p.a., Viale delle Arti, 123, I - 00054 Fiumicino (Roma), Phone: +39 06 65 21 11, Fax:
+39 06 65 00 31 21 , Email: prenotazioni@winrent.it.

Niet afhalen
Wanneer de huurder het voertuig niet afhaalt op het afgesproken tijdstip, wordt het voorschot ingehouden.

Leeftijdsbeperkingen

In Italië is de minimum leeftijd 21 jaar. Verder dient de bestuurder in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs minimaal nog 1 jaar geldig.

Aan bestuurders jonger dan 25 jaar wordt een toeslag in rekening gebracht ter hoogte van 18,30 EUR per dag.

Betalingsvoorwaarden

Flexi tarief
Alle credit cards van internationaal erkende credit-card-maatschappijen, zoals American Express, Diners Club, Eurocard/Mastercard, Visa,
worden geaccepteerd. De creditcard moet op naam van de chauffeur staan.

We accepteren geen contant geld, bancomat, cashcards, debetkaarten, Visa Electron of prepaid creditcards.

Contante betaling is niet mogelijk.

Voor de huur van de volgende voertuiggroepen zijn er 2 kredietkaarten vereist:
- IVAR, FDAR.
Klanten met een Sixt Corporate/Company Card, Gold Credit Card of Platinum Credit Card hebben ook voor deze groepen slechts 1
kredietkaart nodig.

Sixt CarExpress cards worden alleen in combinatie met een geldige creditcard geaccepteerd.

Prepaid-tarief - Nu betalen

Het huren van een voertuig is mogelijk met de volgende creditcards: American Express, Diners Club, Eurocard/Mastercard, Visa.
Bankpassen resp. Alle prepaid-cards en betaalpassen (VISA Electron) worden niet geaccepteerd. De bestuurders- en betalingsgegevens
worden bij de reservering schriftelijk vastgelegd en kunnen niet worden gewijzigd. De huurder / afhaler moet de houder van de
aangegeven creditcard zijn. De creditcard moet bij het afhalen van het voertuig aan de SIXT-balie worden overlegd en dient op dat tijdstip
geldig te zijn.
Bij het boeken van een prepaid-tarief, wordt de creditcard directbelast met de verwachte totale huursom voor huuraanvang. Het bedrag
dat van op uw creditcard wordt afgeboekt omvat de huurprijs en alle aanvullende kosten en extra's.
Bij wijzigingen aan de reservatiedoor omboeking, maar zonder dat er
vooraf een omboeking gebeurde, dan komt er geen terugbetaling van
het voorschot, in het bijzonder niet bij een verkorte huurperiode
(latere afhaling of vroegere inlevering van het voertuig).

Algemeen

Houd er a.u.b. rekening mee dat betalingen met kredietkaart enkel in combinatie met de PIN-code aanvaard kunnen worden.

Algemene dekkingsvoorwaarden

Wettelijke aansprakelijkheidsdekking

De dekkingsbescherming voor het gehuurde voertuig bestaat uit een aansprakelijkheidsdekking met een onbeperkt dekkingsbedrag bij
personele en materiële schade.

Uitgezonderd van de dekking is het gebruik van het voertuig voor het vervoer van gevaarlijke goederen. De dekkingsdekking komt volledig
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te vervallen wanneer een niet geautoriseerde bestuurderhet voertuig gebruikt of wanneer de bestuurder van het voertuig niet in het bezit is
van een geldig rijbewijs op het moment dat het geval voor de dekking zich voordoet.

Dekking tegen de schade (CDW)

Door afsluiting van een CDW kan bij schade aan het voertuig de aansprakelijkheid tot een bepaald eigen risico beperkt worden.
Afsluiten van een CDW is verplicht in Italië.

Alle tarieven zijn inclusief CDW. De huurder is alleen aansprakelijk voor het volgende eigen risico:
1.000,00 EUR MCMR, EBMR, ECMR, EDMR
1.800,00 EUR ETMR, CDMR, CLMR, CWMR, CDMW, IDMR, ILMR, IFMR, SDMR
2.800,00 EUR CLAR, IVAR, SDAR, FDAR, FVMR, FXAR, PDAR

Diefstaldekking (TP)
Door afsluiting van een diefstaldekking kan bij diefstal van het voertuig de aansprakelijkheid van een bepaalde eigen risico beperkt
worden.
Afsluiten van een TP is verplicht in Italië.

Alle tarieven zijn inclusief TP. De huurder is alleen aansprakelijk voor het volgende eigen risico:
1.700,00 EUR MCMR, EBMR, ECMR, EDMR
2.300,00 EUR ETMR, CDMR, CLMR, CWMR, CDMW, IDMR, ILMR, IFMR, SDMR
3.000,00 EUR CLAR, IVAR, SDAR, FDAR, FVMR, FXAR, PDAR

Dekking tegen de schade en diefstal met minimale eigen risico (BF)

Wanneer de CDW/TP al bij de huurprijs is inbegrepen, kan de huurder door het afsluiten van een dekking tegen de schade en diefstal met
gereduceerde eigen risico het eigen risico verder beperken/uitsluiten.

Dekking tegen de schade en diefstal met minimale eigen risico provides cover against the consequences of damages on tires,
windows/windscreens, roof, underbody and passenger compartment.

Bij afsluiting van een Dekking tegen de schade en diefstal met minimale eigen risico, is de huurder slechts aansprakelijk tot het volgende
eigen risico:
0,00 EUR
MCMR, EBMR, ECMR, EDMR, ETMR, CDMR, CLMR, CLAR, CWMR, CDMW, IDMR, ILMR, IFMR, SDMR, SDAR, IVAR, FDAR, FVMR,
FXAR, PDAR.

Bij afsluiting van de Dekking tegen de schade en diefstal met minimale eigen risico draagt de klant bij diefstal in de regio's Campania,
Catania, Calabria en Puglia aansprakelijkheid voor het volgende eigen risico:
850,00 EUR MCMR, EBMR, ECMR, EDMR
1.150,00 EUR ETMR, CDMR, CLMR, CWMR, CDMW, IDMR, ILMR, IFMR, SDMR
1.500,00 EUR CLAR, IVAR, SDAR, FDAR, FVMR, FXAR, PDAR

Afleveren & ophalen

Tijdens openingstijden
Afleveren/Ophalen is op aanvraag mogelijk bij uw prenotazioni@winrent.it. Binnen het stedelijk gebied wordt een toeslag van 28,06 EUR
in rekening gebracht. Buiten het stedelijk gebied wordt 2,44 EUR per extra kilometer berekend (met een minimum van 30 km).

Buiten openingstijden
Afleveren/Ophalen is op aanvraag mogelijk bij uw prenotazioni@winrent.it. Buiten de openingstijden komt er voor afleveren en ophalen
een toeslag bij van 48,80 EUR.

Buiten openingstijden

Boekingen/verhuren buiten de openingstijden is op aanvraag mogelijk. Er wordt een extra toeslag van 48,80 EUR in rekening gebracht bij
alle boekingen/verhuren buiten de openingstijden.

One way huur

Nationaal
Voor one way huur binnen Italië wordt een toeslag ter hoogte van 70,76 EUR berekend.

One way huur tussen het vasteland en Sardinië niet worden toegestaan.

Internationaal

Internationale one way huur is niet toegestaan.

Grensoverschreidende huur & territoriale beperkingen

Voor vervoer van een voertuig per veerpont, is voorafgaande schriftelijke toestemming van Sixt Italië vereist. Het gebruik van autoveren
naar Sardinië is niet toegestaan.

Grensoverschreidende huur is toegestaan in de volgende landen:
België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Kroatië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Spanje, Zwitserland.

Grensoverschrijdende verhuur in Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije zijn toegestaan met de uitzondering van de volgende
voertuiggroepen: CLAR, IDMR, ILMR, SDMR, SDAR, IVAR en FDAR.

Wanneer regels betreffende grensoverschreidende huur worden geschonden, vervalt de geldigheid van alle dekkingen.

Lokatietoeslag

Bij huur op luchthavens en treinstations wordt een lokatietoeslag ter hoogte van 16% op de basishuurprijs berekend.

Registratiekosten/ Wegenbelasting

Een Registratiekosten (Wegenbelasting) van 2,44 EUR per dag wordt berekend.

Extras

Extras EURO/ Dag EURO/ Huur
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Kinderstoeltje (gegarandeerd)
(0-10 kg, 9-18 kg)|

42,70

Sneeuwkettingen 0,00 0,00

Skibox 36,60

Accessoires kunnen zonder verplichting gereserveerd worden en zijn naar gelang beschikbaarheid verkrijgbaar.

Navigatiesysteem:
Alleen voor auto's met de vermelding NAV beschikbaar.
Draagbare navigatiesystemen moeten naar de pickuplocatie worden teruggebracht, anders moet de klant Euro 50,00 betalen. Bij verlies,
schade of diefstal wordt er een bedrag van Euro 200,00 opgelegd.

Sneeuwkettingen:
Van 15 november tot/met 15 april zijn sneeuwkettingen in Italië in bepaalde regio's verplicht.

Extra bestuurder

Voor extra bestuurders wordt een toeslag van 10,98 EUR per dag berekend.

Aftankkosten
Wij zorgen graag voor het aftanken van uw voertuig na teruggave bij de vestiging volgens geldende voorwaarden.

Administratiekosten bij bekeuring

Wanneer de bestuurder tijdens de huur een bekeuring krijgt, worden aanvullende administratiekosten ter hoogte van 48,80 EUR
berekend.

De huurder is aansprakelijk voor de betaling van alle tijdens de huurperiode ontstane bekeuringen.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW (voor zover BTW verschuldigd is).
Voor zakelijke klanten met individuele overeenkomsten kunnen andere prijzen en voorwaarden gelden.

Printen
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