
VRAGEN OMTRENT AUTOVERHUUR 
 
 

1. GOUDEN TIP: Boek een auto op voorhand via het internet. Niet ter plaatse! 

2. BIJ WIE KUNNEN WE BEST EEN AUTO HUREN? 

 

De luchthaven van Malaga biedt een heel breed aanbod van verhuurders; zo veel dat men soms het bos 

door de bomen niet meer ziet. Lokale aanbieders variëren qua legaliteit en aanbod niet van de bekende 

maatschappijen (Avis, Hertz). 

 

Van onze gasten horen we al jaren hele goede commentaar over Helle Hollis. Indien je wenst te boeken 

via Helle Hollis, maak dan gebruik van de code H12571 (Home Owner´s club). Met deze code krijg je een 

korting van 15%. 

 
3. WAAROM IS ER ZO´N GROOT PRIJSVERSCHIL BIJ DE VERSCHILLENDE FIRMA´S? 

 

Het huren van een auto kost bij de meeste maatschappijen bijna hetzelfde maar da´s in eerste instantie 

niet altijd direct zichtbaar. Om de reële kosten te kennen raadpleeg je best de kleine lettertjes van het 

contract. Lijkt de prijs te goedkoop om waar te zijn? Lees dan zeker de voorwaarden omtrent 

verzekeringen, franchise, kosten bij pech, brandstofregelingen en extra chauffeurs. Goede 

verhuurmaatschappijen zijn transparent! Waarop letten? 

 

• Basis verzekering:  

Alle huurprijzen zijn verplicht inclusief een verzekering “schade aan derden” + verzekering schade aan je 

eigen auto. De schade aan je eigen auto gaat bij de basis verzekering meestal gepaard met een eigen 

risico of franchise (bij de meeste maatschappijen tussen 600 en 1200€). Indien je kiest voor deze 

verzekering wordt het franchise bedrag als borg geblokkeerd op je credit card (pas op voor je credit 

card limiet!) en teruggestort wanneer je de auto ongeschonden binnenlevert.  

 

• Extra verzekeringen:  

Bijna alle verhuurders bieden “extra” pakketten aan om de basisverzekering uit te breiden. De extra 

verzekeringen bieden over het algemeen de volgende voordelen: het afkopen van de franchise, dekking 

van extra kosten in geval van pech/schade, verzekeren tegen schades zoals  

glasbreuk/banden/sleutelverlies etc. Als huurder ben je niet verplicht extra te verzekeren. 

 

• Brandstof: 

Brandstof is niet inclusief in de huurprijs. Bijna alle maatschappijen hebben hun eigen regels ivm het 

aanrekenen van brandstof. De eerlijkste manier is FULL – FULL (volgetankt krijgen en volgetankt 

terugbrengen, dus geen brandstof/tankkosten). Goedkope prijzen zijn meestal gelinkt aan FULL-EMPTY 
regelingen (vol krijgen en leeg terugbrengen) waarbij achteraf onrealistisch hoge brandstofprijzen 

gehanteerd worden. Lees de kleine lettertjes! 

 

• Externe verzekeraars: 

Externe verzekeringen die schades aan de huurauto dekken worden door de meeste 

verhuurmaatschappijen niet erkent. Je zal dus, ondanks deze verzekering een borg moeten achterlaten. 

In geval de schade worden de kosten die niet vallen onder de basisverzekering dan ook aangerekend 

aan jou. Je bent zelf verantwoordelijk om deze kosten achteraf te claimen bij de externe verzekeraar.  

 
 

4. OP VOORHAND BETALEN? 
 

Op voorhand betalen is bij de meesten een optie maar geen verplichting. Vooruitbetalen geeft meestal 

recht op een korting maar ook zonder vooruitbetaling is uw boeking gegarandeerd! Ter plekke betalen is 

interessant indien u niet beschikt over een annulatie verzekering. Betalen kan enkel via credit card. Dit 

principe wordt gevolgd door alle maatschappijen. 

http://www.hellehollis.com/nl/

