
HERMES CAR RENTALS
SAMOS KAMBOS MARATHOKAMBOU (VOTSALAKIA) GREECE

TEL 0030 69383 22357 & 0030 22730 37410
www.hermesrentals.gr

ALGEMENE INFORMATIE – VOORWAARDEN (DUTCH)

1. LEEFTIJD BESTUURDER: Minimum leeftijd 21 jaar voor creditcardhoulders en 23 je voor niet-
creditcardhoulders, voor auto Groepen X, A, S, C, D. Voor alle anderen Groepen geldt een minimale
leeftijd van 25 jaar.

2. RIJBEWIJS: In het bezit van een geldig rijbewijs, diw tenminste 1 jaar geleden is uitgegeven.

3. MINIMALE HUURPERIODE: Een gag (24 uur). Bij overschrijding van de 24 uur tot een maximum
van 3 uur wordt 1/5 deel van de dagprijs berekend. Bij overschrihiding van meer dan 3 uur dan zal de
huurder worden belast met 1 extra daghuur.

4. BRANDSTOF: Brandstof is voor rekening van der huurder.

5. VERKEERSOVERTREDINGEN: Bekeuringen en administratieve sancties tijdens de huurperiode die
voortvloeien uit overtredingen van de Griekse Verkeerswet sijn coor rekening van de huurden.

6. VERZEKERINGEN: In de huur zijn de volgende dekkingen indegrepen:

A) Bij overlijden of lichamelijk letsel aan derden tot een bedrag van, 484 225,97 €.

B) Materiële schade aan derden (m.u.v voertuigen van HERMES), 96 845,19 €.

C) Bij brand aan voertuigen van HERMES.

Vor materiële schade aan de huurauto is de huurder verantwoordelijk voor het volledige
schadebedrag van het voertuig tem tojde van het ongeval.

In geval van siefstal van de huurauto is de huurder verantwoordelijk voor 50 % van de marktwaarde
van het voertuig ten tijde van de diefstal.

7. AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING (CDW): De huurder is verantwoordelijk voor de volledige
schade genoemd in paragraaf 6; denze kan worden verminderd tot een bedrag van 300 € (eigen
risico), tegen betaling van 7,5€/dag voor auto Groepen X, A, B, S, en tot 350 € (eigen risico) tegen
betaling van 13€/dag voor auto Groepen C, D (CDW). Bovenstaande voorwaarden gelden alleen
wanneer er geen sprake is geweest van overtredingen van der Griekse Verkeerswet.

Het eigen risico van 300-350 € vervalt als de huurder bereidt ist tot extra betaling van 4,5 € /dag voor
de autogroepen X, A, B, S, en 7,5 € extra voor de autogroepen C, D (FDW).
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8. INZITTENDENVERZEKERING (P.A.I): U bent hiervoor verzekerd tegen betaling van 3 €€/dag: Deze
verzekerd bestruuder en inzittenden tegen medische onkosten tot 880 €/Person en bij overlijden of
geheel/gedeeltelijke invaliditeit tot een bedrag van 8 805 €/Person voor zowel bestuurder als
inzittensden. Het totaal uit te ekren schadebedrag bedraagt niet meer dan 44 020 € per schadegeval.

9. DIEFSTALVERZEKRING (T.P): Dit is een optie, welke,, wanneer geaccepteerd, de huurder vrijwaard
van alle financiële aanspraelijkheid voor het verlies of schade aan voertuigen van HERMES door
diefstal, in overeenkomst met de voorwaaefen van onze Huurovereenkomt T.P. deze kann worden
afgekocht tegen betaling van 3 €/dag voor autogroepen X, A, B, S, en 5 €/dag voor autogroepen C,
D.

10. EXTRA BESTRUURDER: 1,5 €/Dag.

11. KINDERZITJE: Op aanvraag beschiekbaar voor kinderen tot 3 jaar, tegen een tarif van 2 €/dag.

12. OVERTOCHT PER VEERBOOT: Alleen met schriftelijke toestemmin van HERMES Griekenland.

13. BESCHIKBAARHEID: Alleen met schriftelijke toestemmin van HERMES Griekenland.


