
BELANGRIJKE INFORMATIE EN
HUURVOORWAARDEN

INCLUSIEF
bij de huur

ongelimiteerd aantal km
21%BTW
jonge bestuurders zonder toeslag
2 helmen (motorscooters)
verzekering met eigen risico

Aankomst buiten kantoortijden:

19 - 22 uur: 10€
22 -01 uur: 25€ 

Ons benzinebeleid is  VOL - VOL. Mocht je de auto
niet (volledig) vol tanken dan berekenen we de
missende liters + 20€ servicekosten (voor scooters
de missende liters + 10€ servicekosten). Je dient de
benzinebon achter te laten in de auto en in een
straal van max. 10 km v.h afgiftepunt  te tanken.  

Je bent verplicht de auto met een min. lading
van 50% te retourneren. Is de lading minder, dan
berekenen wij 1 huurdag extra (actuele
balietarief). Het verloren gaan van 1 van de laad-
kabels is nooit inclusief en moet worden betaald.
Vraag ons naar de oplaad- en instructiebrochure .

brandstof (vol - vol)
extreme viezigheid
bekeuringen + adm.kosten (15€)
diefstal/verlies/beschading van helmen (40€)
diefstal/verlies/beschading van laadkabels
diefstal/verlies/beschadiging of nat worden van 
 sleutel (bedrag volgens officiële factuur dealer)
teruggave verkeerde (parkeer)plaats
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Indien je een motorscooter hebt geboekt  dan teken je
het contract ook op P3 ,  daarna wandel je in +/- 10 min.
naar onze parkeerplaats buiten de luchthaven waar de
motor klaar staat. LET OP: je hebt een A/A1/A2-rijbewijs
nodig. Als je dit niet bezit, valt alle verantwoordelijkheid
op jou en mogen wij wijgeren om de motorscooter aan
je te verhuren zonder teruggave van de huursom
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LUCHTHAVEN

motorscooters

Mocht je vlucht vertraagd zijn of je vlucht wordt
geannuleerd dan vragen je vriendelijk ons hierover te
informeren. Bel of app met de collega´s die op je
wachten op de luchthaven: +34 637 467 912 , +34 647
700 514,+34 633 309 994. Mocht je ons niet informeren
dan kunnen we de service of reservering helaas niet
meer garanderen.
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VERTRAGINGEN OF
VERANDERING VLUCHT

Het tankstation BP in Sant Jordi is druk
bezocht, ga ruim op tijd. Informeer het
personeel eerst dat je wilt vol tanken zodat
zij de pomp voor je open doen. Zorg ervoor
dat de tank helemaal vol is. Soms passen er
na de eerste klik nog meer liters in!

8TANKSTATION BP
NAAST DE  LUCHTHAVEN

Op aanvraag bieden wij villa afleveringen aan. De kosten
bedagen 80€ per rit en het min. huurtarief is 7 dagen. Op
dag 1 wordt afgesproken waar de sleutel dient worden
achter gelaten zodat wij op de laatste dag om 09.00 uur
over de auto kunnen beschikken. Verder bieden we een
gratis pick up service aan voor alle clienten die in het
centrum van San Antonio verblijven van het hotel naar ons
kantoor (enkel heen en niet terug naar het hotel)

10VILLA´S- EN
HOTELSERVICE

  LUCHTHAVEN

autoreserveringen

LUCHTHAVEN
SERVICE

BRANDSTOF

ELECTRISCHE AUTO´S 

NIET INCLUSIEF
bij het tarief

Mocht je de auto eerder willen afgeven en je
informeert ons met min. 72 uur op
voorhand  dan krijg je de niet- genoten
dagen teruggestort (dit geldt niet voor
speciale auto´s, vraag ons)

11 VERVROEGDE
TERUGGAVE

Als je de auto/motor niet terugbrengt op de 
afgesproken datum & tijd, dan mogen wij administratie
kosten  berekenen +  de extra huurdagen, maar ook een
extra toeslag indien wij de volgende client (die deze auto
heeft geboekt) een hogere categorie moeten aanbieden
dit ter vermijding van een overboeking

12VERLATE
TERUGGAVE

M O T O  L U I S  A U T O - E N  M O T O R S C O O T E R  V E R H U U R  I B I Z A

We brengen de auto naar parkeerplaats P3 gelegen
naast de vertrekhal,en je kunt de auto ook  daar weer
neerzetten bij vertrek. Deze service kost maar 15€ extra.
Op zeer drukke dagen wanneer het verkeer vastloopt en
er niet voldoende parkeerplaatsen zijn, kan het zijn dat
wij je naar een externe parking vervoeren per shuttle bus,
heel gemakkelijk en snel. 
Servicekosten privé luchthaven: 20€/rit



HUURVOORWAARDEN

CREDIT CARD
  (CC)

Zelfs als je besluit om de betaling contant te
doen dan nog vragen wij om een credit card,
dit ter garantie van de boeking of evt extra´s
die kunnen ontstaan (missende benzine, extra
huurdagen etc). Vraag ons naar andere
betalingsmethodes indien je niet in het bezit
bent van een CC

Op het moment van reserveren of
tijdens het ophalen van de auto.
Mocht je met American Express 
willen betalen dan berekenen we
5% extra over het totale huurbedrag

Als je alleen in het bezit bent van een debit/pin/
bankpas,  boeken wij altijd een extra (benzine)
borg af van 200 - 500€. De hoogte van dit  bedrag
is afhankelijk van het gehuurde automodel (100€
scooters). De teruggave van de borg vindt plaats in
max. 72 uur(werkdagen) na afgifte indien alles Ok
was. 
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16VERLENGING
reservering/huurcontract

18ANNULERINGS
VOORWAARDEN

20EIGEN RISICO BIJ
SCHADES 

22SCHADES

BETALING

RESERVERINGEN 

NIET
TOEGESTAAN

TERUGGAVE LUCHTHAVEN 

PINPAS/DEBIT
betalingen
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MIN. LEEFTIJD
VOOR HET HUREN24

M O T O  L U I S  A U T O - E N  M O T O R S C O O T E R  V E R H U U R  I B I Z A

Dit is alleen mogelijk indien wij beschikbaar-
heid hebben en de auto niet geboekt staat voor een
andere client. We berekenen de (nieuwe/actuele)
dagprijs die op dat moment geldig is. Als je al op 
Ibiza bent, dan dien je ons schriftelijk te 
contacteren (whatsapp+ 34 672 07 75 00 of
info4@motolus.com) 

zonder (juiste) tijdschema 

 Indien je nog geen vluchten hebt geboekt en je 
reserveert wel al een auto bij ons, dan wordt zowel
de complete dag van aankomst als de vertrekdag
geblokkeerd in ons reserveringssysteem.  Geef je
 ons in de volgende 14 dgn na het maken vd 
 reservering de juiste tijden dan betaal je enkel 
 voor de uren dat je de auto huurt. Dit geldt niet voor 
      late minute boekingen

Je kunt alleen schriftelijk annuleren (info4@
motoluis.com). Tot 72 uur voor aankomst gratis. 
Behalve  in juni, juli, aug, sept voor automaten,
electrische auto´s, jeeps, cabrio´s, minibussen& luxe
auto´s. Van 30-15 dgn voor aankomst: 10% vh totale
huurbedrag. Minder dan 15 dgn: 20% van het totaalg, 
Min. tarief is altijd 2 huurdagen (balietarief)

auto/motor uitschepen naar bijv. Formentera
motorscooter huren zonder (goede) rijervaring 
motorscooter huren zonder rijbewijs A/A1
roken in de auto (50€)
vervoeren van huisdieren (100-200€)

Indien je niet onze All in One- verzekering afsluit, ben je
verantwoordelijk voor de nieuwe schade (per ongeluk/
schade).  Het eigen risico bedrag wordt afgeboekt van je
credit card bij huurbegin. In max 72  uur (werkdage)na af-
gifte wordt dit bedrag teruggestort indien er geen nieuwe
schade is.·Is het bedrag van de reparatie van de schade lager
dan het eigen risico bedrag, krijg je het verschil teruggestort
van ons zodra wij de officiële rekening hebben ontvangen
van de onafhankelijke garage.

Als de teruggave op de luchthaven is (self service)
dan wordt de auto gefotografeerd zonder dat 
deze wordt verplaatst, waarbij deze foto´s als
geldig worden verklaard. De klant is verant-
woordelijk totdat onze medewerker de auto 
ophaalt. Je ontvangt van ons een @ igv schade.

met eigen risico

tijdens je huurperiode

Mocht de auto schade oplopen tijdens de
huurperiode dan vragen we je vriendelijk ons hierover
schriftelijk te berichten in max. 24 uur (ook als je onze 
All in One verzekering hebt afgesloten) zodat wij alvast
nieuwe onderdelen kunnen bestellen. Stuur hiervoor een
email aan cora@motoluis.com/info4@motoluis.com. 
Vergeet niet foto´s mee te sturen van de schade en
het kenteken van de auto.

ONGELUKKEN

 Mocht de auto niet meer rijdbaar zijn, dan doen wij ons
 best om zsm vervanging te zoeken. Mocht er geen 
beschikbaar zijn in de categorie die je huurde dan 
mogen wij ook een categorie lager geven, maar je 
hebt  geen recht op teruggave in huurverschil. Indien
we alleen een hogere categorie beschikbaar hebben 
dan betaal je het verschil in huurbedrag bij.

MIN. LEEFTIJD VOOR
HET HUREN VAN EEN
AUTO

21 jaar en 2 jaar rijbewijs - kleine auto´s
23 jaar en 3 jaar rijbewijs - middenklasse +SUV
25 jaar en 5 jaar rijbewijs  - rest vd automodellen
Motorscooters: ben je in het bezit van een nederlands rijbewijs dan 
mag je alleen huren als je rijbewijs  A/A1 bezit. Kom je bijv. uit België 
dan vragen we je vriendelijk de wet na te kijken van je thuisland of
 je in Spanje op een motor mag rijden met alleen een B-rijbewijs.
Goede/recente rijervaring op motoren is een must.

                



HUURVOORWAARDEN
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WAT DEKT DE  ALL-IN-ONE
VERZEKERING NOOIT AF? 
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M O T O  L U I S  A U T O - E N  M O T O R S C O O T E R  V E R H U U R  I B I Z A

8€ -  Motorscooters
12€ - Kleine auto´s
15€ - Middenklasse + SUV
20€ - Mercedes GLA, BMW 118, Audi A3
30€ - Cabrio´s, GLB, X1/2, 5+2 zitpl, Renegade 
40€ - rest vd luxe auto´s, en Tesla
                

ALL-IN- ONE- VERZEKERING 

verkeerde brandstof tanken
diefstal, verlies, beschadiging, nat maken vd 

de sleepdienst is niet inclusief indien het gaat om 
      sleutel of deze insluiten in het voertuig

       roekeloos rijden/handelen en rijden op
       (onverharde) wegen die ongeschikt zijn om op
       te rijden 
      

EIGEN RISICO BEDRAGEN

250€ - Motorscooters  
500€ - Kleine auto´s 
650€ - Middenklasse auto´s800€ - Mercedes GLA,
BMW 118, Audi A3
1000€- Cabrio´s, GLB, X1/2, 5+2 zitpl, Renegade
2000€-Busjes, Land&Range Rovers, Wrangler 

                     Sup. + Sunrider en Tesla       
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(dagprijzen)

WANNEER MAG JE HET
EIGEN RISICO "AFKOPEN"? 26

25 jaar en 3 jaar rijbewijs: 
kleine auto´s en middenklasse auto´s 

30 jaar en 5 jaar rijbewijs:
rest vd automodellen. 

                

je betaalt per schade het 
eigen riscobedrag indien de schade
duurder uitvalt dan het eigen risico
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(Auto´s)

WAT DEKT DE  ALL-IN- ONE
VERZEKERING NOOIT AF? 

(Motorscooters)

verkeerde brandstof tanken
diefstal/verlies/beschadiging van de helmen
diefstal/verlies/beschadiging/nat maken vd 

de wegenwacht en de sleepdienst zijn NOOIT 

inzittendenverzekering

 

      sleutel of als je deze insluit in de scooter

       inclusief tijdens de  huur van de motorscooter
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ADMINISTRATIEKOSTEN- 1

Mocht je de huur willen verlengen dan ben je
verplicht ons hierover schriftelijk te informeren 
met min. 48 uur voor de afloopdatum op je 
huurcontract. Stel je ons niet op tijd op de hoogte 
dan mag Moto Luis hiervoor extra kosten in 
rekening brengen. Whatsapp: +34 672 07 75 00/
info4@motoluis.com
                

EXTRA SERVICEKOSTEN

 Mocht je een ongeluk hebben gehad waarbij een
 een andere auto betrokken was en je hebt dit niet
 bij ons gemeld of je hebt geen schaderapport
 ingevuld en afgegeven in 24 uur na het ongeluk, 
dan mogen wij hiervoor kosten in rekening brengen
                

ADBLUE VLOEISTOF

We willen je een hele fijne vakantie toewensen 
met veel rijplezier.
Mochten er nog vragen zijn of opmerkingen dan 
horen we dat natuurlijk heel graag van je.
Vriendelijk dank dat je bij ons komt huren :)

ONZE AANBEVELINGEN
Wij verzoeken je vriendelijk niks in de auto 
achter te laten, ook niet in de kofferbak. Sluit de 
auto niet af, zo voorkomen wij inbreukschade
aan sloten en ruiten. De verzekering dekt nooit 
persoonlijke bezittingen af die in de auto worden
achtergelaten.

extra bestuurder
zitverhoger

maxi cosi baby
kinderstoeltje gr I
zitverhoger met ruggedeelte

4€/dag - max 40€: 

6€/dag - max 60€:

EVT EXTRA´S 

ADMINISTRATIEKOSTEN -2

Indien de auto niet op de geboekte tijd wordt
 opgehaald of afgegevenen en wij maken hierdoor
 extra uren of extra  kosten  (bijv van betaald parkeren) 
dan mag Moto Luis dit doorberekenen aan jou. Wij vragen je
 het reserveringsformulier met alle gegevens in 1 email te 
sturen. ·Zo voorkomen wij een uitwisseling van talloze 
e-mails die ons heel veel extra tijd kosten en hier. Anders 
kunnen er extra servicekosten ontstaan.
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36EN LAST BUT NOT LEAST

Sinds enkele jaren zijn alle nieuwe diesel voertuigen
voorzien van Adblue die de uitstoot beperkt tot 
80mg/km. Mocht de auto aangeven dat de Adblue
moet worden aangevuld dan ben je verplicht dit 
zelf bij te vullen. Je kunt hiervoor terecht bij de 
 tankstations op het eiland of bij onze garage.
    garage


