HUURVOORWAARDEN
INCLUSIEF IN HET TARIEF

21% BTW
Onbeperkt aantal kilometers
All risk verzekering met eigen risico in geval van schade´s
Jonge bestuurders zonder extra kosten
2 helmen inclusief bij de huur van de scooter

NIET INCLUSIEF IN HET TARIEF

Benzine
Extreme viezigheid
Eigen risico in geval van schade´s
Bekeuringen
Diefstal of verlies van de helmen (30 euros)
Diefstal of verlies van de sleutels (kosten afhankelijk vh model)

LUCHTHAVEN LEVERINGEN
08-19.00 uur 0€
19-22.00 uur 10€
22-02.00 uur 25€
Zon-en feestdagen 08-22.00 uur 10€
Zon-en feestdagen 22-02.00 uur 25€
De levering van de auto vindt plaats op de parkeerplaats P3 die naast de
vertrekhal ligt. Als je een SCOOTER hebt gereserveerd, formaliseer je hier ook
het contract en neem je de sleutel in ontvangst. De scooter staat klaar op een
andere parkeerplaats buiten de luchthaven, dit is maximaal 10 minuten lopen.

TERUGGAVE´S LUCHTHAVEN
Servicekosten: 15€
Als u de auto heeft gehuurd met eigen risico en u wilt dat deze persoonlijk
gecontroleerd wordt door ons personeel op de laatste dag dan kan dit alleen
op ons kantoor in San Antonio of Sant Jordi tijdens onze openingstijden.
De teruggave van het voertuig gebeurt op de (zelfde) parkeerplaats, P3. Zodra u
het luchthaventerrein betreedt, volgt u de borden P2, TAXI & BUS. Vergeet niet
de auto met een VOLLE tank terug te brengen.
Als u de auto niet op de juiste parkeerplaats terugbrengt, kan Moto Luis een
extra toeslag in rekening brengen.
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EXTRA´S DIE U KUNT HUREN

Kosten voor de kinderzitjes:
3€/dag, max. 36€ per huurperiode

Extra bestuurder:
3€/dag, max. 36€ per huurperiode
GPS:
6€/dag, max. 42€ per huurperiode

BRANDSTOF
Ons brandstofbeleid is VOL tot VOL. Mocht u de auto niet aftanken op de
laatste dag dan berekenen wij het exacte bedrag dat wij natanken bij het
tankstation plus de servicekosten van 15 euro. Het dichtstbijzijnde
tankstation (met vooruitbetaling) op weg naar de luchthaven bevindt zich
in Sant Jordi, houd er rekening mee dat het hier meestal erg druk is, ga op
tijd. Informeer het personeel dat u de auto wilt vol te tanken zodat zij de
pomp voor u opendoen, er kan naar een document gevraagd worden dit ter
garantie. Zorg ervoor dat de tank compleet vol is. Soms passen er na de
eerste klik nog meer liters in.

LEVERINGEN AAN PRIVÉ ADRESSEN,
PERSOONLIJKE SERVICE

Gepersonaliseerde afleveringen aan uw privéhuis of villa: 60 euros (per
trayect)
Afleveringen van auto´s aan hotels in de baai van San Antonio, Cala de
Bou, Talamanca, Playa den Bossa en Figueretas: 30 euros (per trayect)

OPHAALSERVICE VAN CLIENTEN AAN HOTELS

Gratis service in het centrum van San Antonio.
Zone Talamanca, Playa den Bossa en Figueretas, bij huren van min. 3 dagen,
gratis.

VERVROEGDE TERUGGAVE

Mocht u de auto vroeger willen afgeven en u informeert ons hierover
met min. 48 uur in het voren dan krijgt u de dagen dat
u de auto niet gebruikt heeft teruggestort van ons.
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CREDITCARD

Zelfs als u besluit om de betaling contant te doen, vragen wij toch om een
creditcard zodat wij uw reservering kunnen garanderen. Mocht u niet in het
bezit zijn van een creditcard vraagt u ons dan naar andere betaalmethode´s.
Als u alleen in het bezit bent van een bankpas, wordt er bij aankomst een extra
borg in rekening gebracht tussen 100 en 300 euro, afhankelijk van het
gehuurde voertuig of model. De teruggave van deze borg zal plaatsvinden
binnen een maximume periode van 48 uur.

BETALING

Op het moment van reserveren of tijdens het ophalen van de auto.

Mocht u met American Express willen betalen dan betaalt u 5% meer over het
totale huurbedrag.

ANNULERINGSVOORWAARDEN

Altijd per e-mail aan info@motoluis.com. Tot 48 uur voor aankomst gratis.
Behalve in juni, juli, augustus en september voor automatische & electrische
auto's, jeeps, cabrio's, minibussen en andere luxe auto's. Bij annulering 30
dagen voor aankomst geen kosten. Van 30-15 dagen voor aankomst 10% van
het totale huurbedrag. Minder dan 15 dagen voor het ophalen van het voertuig
20% van de totale reservering, het minimum tarief is altijd ten minste ÉÉN
HUURDAG van het huidige balietarief.

ONZE AANBEVELINGEN
We verzoeken u vriendelijk niets in de auto achter te laten om diefstal te
voorkomen.
Het dichtstbijzijnde tankstation (met vooruitbetaling) op weg naar de luchthaven

bevindt zich in Sant Jordi, houd er rekening mee dat het hier meestal erg druk is,
ga op tijd. Informeer het personeel dat u de auto wilt vol te tanken zodat zij de
pomp voor u opendoen, er kan naar een document gevraagd worden dit ter
garantie. Zorg ervoor dat de tank compleet vol is. Soms passen er na de eerste
klik nog meer liters in.

EIGEN RISICO IN GEVAL VAN SCHADE

Als u kiest voor de basisverzekering met eigen risico, bent u verantwoordelijk voor alle
nieuwe schade´s aan het voertuig tot een maximum bedrag van het eigen risico, behalve in
het geval als er een andere partij bij de schade betrokken is en deze accepteert de schade.
Het bedrag van het eigen risico wordt vooraf in rekening gebracht als u de All in oneverzekering niet hebt afgesloten. Dit bedrag wordt aan het einde van de huurperiode
teruggestort als er geen nieuwe schade is. Als u schade heeft en de reparatie valt lager uit
dan het eigen risico bedrag dan wordt het verschil terugbetaald. Als de teruggave op de
luchthaven is (self service), dan wordt de schade gefotografeerd zonder het voertuig te
verplaatsen, waarbij deze foto's als geldig worden beschouwd. De klant is verantwoordelijk
voor de schade totdat onze medewerkers de auto ophalen, wat zo snel mogelijk zal
gebeuren. Het bedrijf informeert de klant via e-mail en voegt deze foto's bij die gemaakt
werden op dezelfde parkeerplaats. Kiest u daarentegen voor onze All in one- verzekering,
dan hoeft u niets te betalen mocht er nieuwe schade ontstaan tijdens uw huur.
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EIGEN RISICO BEDRAGEN
Alleen voor clienten die niet de all risk verzekering hebben afgesloten (All in
one)
250€ - alle scooters
400€ - kleine auto´s
600€ - middenklasse auto´s en SUV´s
800€ - Mercedes GLA, BMW X1, Mini cabrio, Audi A3 cabrio, 5+2 zitplaatsen,
9 zitplaatsen, Jeep Wranglers en Jeep Renegade
1500€ - Mercedes V Class, Jeep Grand Cherokee, Land Rovers, Range Rovers,
Mercedes ML
2000€ - Range Rover Sport
Het totale bedrag van het eigen risico wordt vooraf in rekening gebracht en na
de teruggave van het voertuig wordt deze borg teruggestort in maximaal 2
werkdagen.

HUUR VEREISTEN
Rijbewijs en paspoort/ID kaart. Mocht uw rijbewijs uitgegeven zijn in een land van de
Europese Unie, Ijsland, Liechtenstein of Noorwegen kunt u zonder problemen uw auto op
Ibiza huren. Mocht uw rijbewijs in een ander land zijn uitgegeven dan dient u een
internationaal rijbewijs aan te vragen.
Scooters- goede ervaring met het besturen van scooters is verplicht en het
corresponderende rijbewijs
Kleine auto´s, min. leeftijd en rijervaring: 21 jaar en 2 jaar rijbewijs
Middenklasse auto´s en SUV´s, min. leeftijd en rijervaring: 23 jaar en 3 jaar rijbewijs

Mercedes GLA, BMW X1, Mini cabrio, Audi A3 cabrio, 5+2 & 9 zitplaatsen,Jeep Wrangle
en Renegade, min.leeftijd en rijervaring: 25 jaar en 3 jaar rijbewijs
Mercedes V Class, Jeep Grand Cherokee, Land Rovers, Range Rovers, Mercedes ML:
25 jaar en 5 jaar rijbewijs

ALL IN ONE - VERZEKERING = ZORGELOOS

Dekt alle schade´s af inclusief banden, autoruitschade, 24-7 wegenwacht,
sloten, koppeling en blikschade...(NOOIT afgedekt is het verliezen of gestolen
worden van de autosleutel, verkeerde benzine tanken, rijden onder invloed van
alcohol of drugs en roekeloos rijden of handelen).

VEREISTEN ALL IN ONE-VERZEKERING
Scooters - goede ervaring met het besturen van scooters is verplicht en het
corresponderende rijbewijs
Kleine auto´s, min. leeftijd en rijervaring: 25 jaar en 3 jaar rijbewijs
Middenklasse auto´s en SUV´s, min. leeftijd en rijervaring: 25 jaar en 3 jaar
rijbewijs
Mercedes GLA, BMW X1, Mini cabrio, Audi A3 cabrio, min. leeftijd en
rijervaring: 30 jaar en 3 jaar rijbewijs
5+2 & 9 zitplaatsen, Jeep Wranglers, Jeep Renegade, Jeep Grand Cherokee,
Mercedes V Class & ML, Land Rovers + Range Rovers, min. leeftijd en
rijervaring: 30 jaar en 5 jaar rijbewijs.

ALL IN ONE - VERZEKERING, PRIJS PER DAG
8€
12€
15€
18€
20€
25€
35€

- alle scooters
- kleine auto´s
- middenklasse auto´s en SUV´s
- Mercedes GLA, BMW X1, Mini cabrio, Audi A3 cabrio
- 5+2 zitplaatsen, Jeep Wranglers en Jeep Renegade
- 9 zitplaatsen
- Mercedes V Class en ML, Jeep Grand Cherokee, Land Rovers, Range
Rovers
40€ - Range Rover Sport
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