
 

 

Tarieven Particulier 2018 

Personen auto’s Station 

Automaat 

Brand- 

Stof 

Dag 

incl. 100 km 

Weekenddeal* 

incl. 200 km 

Week 

incl. 700 km 

Km 

VW Up /Skoda Citigo/ Seat Mii /   

Fiat 500  

 B € 36,50 €       36,50 € 219,00 € 0,11 

VW Up  Automaat B €      54,50 €       54,50  €      327,00 €      0,11 

VW Polo /Skoda Fabia / Seat Ibiza 

/ Renault Clio 

 B € 49,25 €       49,25 € 295,50 € 0,15 

VW Polo Automaat B € 67,25 €       67,25 € 403,50 € 0,15 

VW Golf /Skoda Rapid / Seat Leon  B € 57,25 €       57,25 € 343,50 € 0,16 

VW Golf Automaat B €      75,25  €       75,25 €      451,50 €      0,16 

VW Golf /Seat Leon  D € 74,50 €       74,50 € 447,00 € 0,18 

VW E-Golf (inclusief stroom) Elektrisch E €      81,95 €       81,95 €      491,70 €      0,18 

Audi A1  B € 67,50 € 67,50 € 405,00 € 0,16 

VW Golf Sportsvan Automaat B €      79,75 €       79,75 €      478,50 €      0,16 

VW Golf/Skoda Octavia / Seat Leon Station B € 59,25 € 59,25 € 355,50 € 0,16 

VW Golf/Skoda Octavia / Seat Leon Station D € 76,50 € 76,50 € 459,00 € 0,18 

VW T-Roc  B €      76,50  €       76,50 €      459,00  €      0,18 

VW Passat  Station/Aut B €    102,25 €     102,25 €      613,50 €      0,21 

VW Passat / Skoda Superb Station D € 95,25 € 95,25 € 571,50 € 0,23 

VW Touran (7 personen)  D € 93,25 € 93,25 € 559,50 € 0,20 

Seat Alhambra  (7 personen)  D € 148,00 € 259,00 € 843,00 € 0,31 

VW Transporter Kombi (9 pers.)  D € 96,50 € 193,00 € 579,00 € 0,21 

Bedrijfswagens LXBXH  Dag Weekenddeal* Week Km 

VW Caddy 1,65x1,30x1,20 D € 53,25 €       53,25 € 319,50 € 0,16 

VW Transporter 2,75x1,55x1,35 D € 69,25 €       69,25 € 415,50 € 0,18 

VW Transporter DC (6 personen) 1,90x1,55x1,85 D € 76,50 € 76,50 € 459,00 € 0,21 

VW Crafter L2H2 3,25x1,75x1,85 D € 83,50 € 83,50 € 501,00 € 0,19 

VW Crafter Box klep 4,30x2,10x2,20 D € 109,25 € 109,25 € 655,50 € 0,28 

 

*Onze weekenddeal is geldig op zaterdag en zondag.  

Indien beschikbaar kan de auto opgehaald worden op vrijdagmiddag tussen 17.00 en 17.30 uur.  

Deze aanbieding is niet van toepassing op onze 9-persoons bussen en de Seat Alhambra. 

 

De tarieven zijn inclusief 21% BTW, op basis van standaard auto’s. 

 

Opslag extra’s  Dag  Max per week  

Trekhaak   € 14,00 € 70,00 

Telefoon handsfree**   gratis 

Navigatie**   gratis 

All-seasons banden    gratis  

Sneeuwkettingen   €   3,50 € 17,50 

**mits beschikbaar 

 

Zie voor onze aanbiedingen: www.frieslandhuur.nl Of volg ons op Facebook en blijf op de hoogte met onze actuele acties! 

 

Openingstijden: 

Maandag – vrijdag       7.45 - 17.30 uur 

Zaterdag    10.00 - 12.00 uur 

Zondag    Gesloten 

 

 

http://www.frieslandhuur.nl/


 

 

 
 

Verhuurvoorwaarden 
Verzekeringsvoorwaarden 
Alle auto’s zijn WA-Casco verzekerd. Het eigen risico bedraagt € 450,- per gebeurtenis. Het eigen risico voor personenauto’s kan voor € 7,50 per 
dag worden verlaagd naar € 225,- per gebeurtenis. Voor personen beneden de leeftijd van 24 jaar geldt een eigen risico per gebeurtenis van € 
450,- die niet kan worden verlaagd.  Daarnaast geldt er voor de bedrijfswagens een hoog eigen risico in geval van bovenhoofdse schade. 
Bovenhoofdse schade is schade van de verhuurder veroorzaakt door aanrijding met dat deel van het voertuig dat zich op een hoogte van meer 
dan 1.90 meter boven de grond bevindt of door aanrijding met op het voertuig bevestigde zaken die zich op meer dan 1.90 meter boven de grond 
bevinden. Deze bedraagt max. € 1.500,-. Dit eigen risico kan niet worden verlaagd volgens Bovag huurvoorwaarden. De algemene 
verzekeringsvoorwaarden zijn van toepassing en liggen ter inzage bij Friesland Huur 
 
Buitenland 
Het rijden van een huurauto van Friesland Huur in het buitenland is alleen toegestaan met toestemming van Friesland Huur. De huurauto’s zijn 
alleen dan verzekerd in het buitenland. Wij adviseren u uw reisverzekering inclusief automobilistenpechhulp af te sluiten. Mocht u onverhoopt 
stranden in het buitenland, dan heeft u altijd recht op vervangend vervoer. 
 
Reservering 
Friesland Huur zal, voor zover mogelijk, de auto uit de gereserveerde klasse beschikbaar stellen of gelijkwaardig. Het is niet mogelijk op kleur, 
type of kenteken te reserveren. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor, zonder opgaaf van redenen, verhuur te weigeren. 
 
Huurtarieven 
Het huurtarief wordt berekend per kalenderdag. Brandstofkosten zijn voor rekening van de huurder, alsmede de aftankfee à € 9,00 wanneer de 
auto niet afgetankt retour komt. Kosten voor normaal onderhoud, slijtage en olie zijn bij de prijs inbegrepen. 
 
Legitimatie 
In verband met de aangescherpte eisen van de verzekeringsmaatschappijen is bij het ophalen van de auto zowel een in Nederland geldig rijbewijs 
als een geldig paspoort (ID-card) nodig. De bestuurder dient minimaal 1 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. 
 
Borgstelling 
Bij het ophalen van de huurauto betaalt u de vooraf geschatte huursom, vermeerderd met het eigen risico, met een minimum van € 300,-. De 
borgsom dient te worden voldaan d.m.v. pin of creditcard (Eurocard/Mastercard of Visa). 
 
Betaling 
De huursom wordt verrekend met de borg en het restant wordt de eerstvolgende werkdag teruggestort op uw bankrekening. De huurnota (restant 
van de nota) dient bij inleveren van de huurauto te worden voldaan, tenzij anders wordt overeengekomen. 
 
Bovag voorwaarden 
Friesland Huur is lid van de afdeling autoverhuur van de Bovag. Derhalve worde de auto’s verhuurd onder Bovag voorwaarden. 
 
Schoonmaakkosten 
Bij exceptioneel gebruik van de huurauto kunnen er schoonmaakkosten in rekening worden gebracht. (Interieur € 90,- incl. btw. Extrerieur € 90,- 
incl. btw) Daarnaast is het niet toegestaan huisdieren te vervoeren en te roken in auto’s van Friesland Huur. 
 
Diversen 
Indien beschikbaar is het mogelijk auto’s te reserveren met trekhaak/automaat. Ook de verhuur van navigatie, all-seasons banden en 
sneeuwkettingen is mogelijk (uitsluitend in combinatie met een huurauto). Deze en overige informatie kunt u ook terug lezen op onze website 
www.frieslandhuur.nl 
 
Disclaimer 
Ofschoon deze folder met de grootste zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard 
voor eventuele onjuistheden, van welke aard ook. 

http://www.frieslandhuur.nl/

