Inbegrepen bij de huurprijs:
• Een onbeperkt aantal kilometers
• Comprehensive First class LDW-schadeverzekering (= Loss Damage Waiver en zie hieronder)
• CTP-verzekering (= Compulsory Third Party en zie hieronder)
• Twee extra bestuurders per auto
• Frequent flyer punten met participerende luchtvaartmaatschappijen
• Value Added Tax (V.A.T. = B.T.W.)

Niet inbegrepen bij de huurprijs:
• Benzine
• SDW-verzekering (= Super Damage Waiver en zie hieronder)
• Ter plaatse vrijwillig af te sluiten extra verzekeringen
• Ter plaatse te huren extra’s. Deze zijn exclusief B.T.W.
• Andere mogelijk van toepassing zijnde toeslagen, zoals achterlatingkosten (indien tijdens de huurperiode van
locatie wordt veranderd, ter plaatse te voldoen.)
Leeftijden: voor bestuurders van een huurauto in Thailand geldt een minimumleeftijd van 21 jaar. Budget hanteert geen
maximumleeftijdsgrens.
Extra bestuurder(s): naast de hoofdbestuurder mogen ook extra bestuurders de huurauto besturen, mits deze op het
huurcontract worden vermeld. Voor twee extra bestuurders geldt geen toeslag. Vanaf de derde persoon geldt een
meerprijs van THB 200 per bestuurder per dag, ter plaatse te voldoen.
Rijbewijs: elke bestuurder moet in het bezit zijn van een nationaal rijbewijs. Een internationaal rijbewijs is niet verplicht
maar wordt sterk aangeraden. U kunt een dergelijk rijbewijs verkrijgen bij de ANWB. Het internationale rijbewijs is een
extra bewijs en geen vervanging van uw Nederlandse of Belgische rijbewijs. U dient daarom altijd uw Nederlandse of
Belgisch rijbewijs mee te nemen. Met een Nederlands of Belgisch rijbewijs in combinatie met een internationaal rijbewijs
mag u maximaal 3 maanden ononderbroken in Thailand verzekert rijden.
Creditcard: voor het huren van een auto in Thailand is het hebben van een creditcard onontbeerlijk. Het verhuurstation
zal bij het ophalen van de auto een afdruk maken van uw creditcard als borg (tussen THB 20.000 – 40.000) voor de
extra kosten van uw autohuur. U ondertekent de slip van uw creditcard afdruk en bij het inleveren van de huurauto wordt
het definitief te betalen bedrag vastgesteld (zie ook: Inleveren van uw huurauto.)
Contract/Voorwaarden: de uitgebreide (verzekerings-)voorwaarden zijn op het verhuurstation beschikbaar. Vraagt u
ernaar bij het in ontvangst nemen van uw auto. Alle rechten op verzekering vervallen indien de bestuurder heeft
gehandeld in strijd met de in het huurcontract aangegeven voorwaarden zoals rijden onder invloed, zonder (deugdelijk)
rijbewijs, etc.
De huurauto: reserveringen worden uitsluitend op basis van een klasse auto geaccepteerd. De vermelde typen zijn
louter als voorbeeld gegeven en kunnen door een soortgelijke auto uit eenzelfde klasse worden vervangen. Besluit u ter
plaatse vrijwillig een auto uit een hogere klasse te nemen dan moet u een toeslag betalen. Hierbij wordt uitgegaan van
de ter plaatse geldende tarieven (die doorgaans hoger uitvallen dan de door Green Wood Travel gehanteerde speciale
tarieven).
Bagage: let u op met het aantal koffers dat u meeneemt. De bagageruimte in de meeste huurauto’s is beperkt! Een auto
geschikt voor vier personen is in het algemeen niet geschikt voor ook nog eens vier koffers. Een auto uit een hoge
categorie houdt niet altijd een auto met meer bagageruimte in, daar ook luxe uitgevoerde auto’s vaak een kleine
bagageruimte hebben. Als u met drie of vier personen in een auto reist, is het aan te raden om (reis)tassen mee te
nemen in plaats van koffers. Free delivery and pickup within 30 kilometers of all locations.
Frequent flyer points with participating airline.
Afleveren van uw huurauto: Budget levert de huurauto gratis af, als u minimale THB 5000 besteed, bij uw hotel tussen
08.00 en 18.00 uur van maandag tot en met vrijdag en op zaterdag van 09.00-12.00 uur, mits uw hotel zich binnen een
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straal van 30 kilometer van het verhuurstation bevindt en dit van tevoren is gereserveerd. Bovendien dient u in dit geval
in het bezit te zijn van een creditcard. Indien u de auto voor 08.00 of na 18.00 uur ophaalt of achterlaat moet dit van
tevoren zijn gereserveerd. Zo niet dan zijn er kosten aan verbonden die u ter plaatse zult moeten afrekenen. Budget
houdt zich tevens het recht voor om, indien u een uur later dan de afgesproken tijd de auto komt halen, de reservering te
annuleren. Bij het in ontvangst nemen van de auto wordt het huurcontract opgemaakt. U tekent voor akkoord van
hetgeen hierop wordt vermeld. Overtuigt u zich ervan dat de verzekeringen die u niet wenst, niet alsnog werden
vermeld. Kijk ook vóór het tekenen van het huurcontract de auto goed na op eventuele gebreken. Laat voorkomende
gebreken (bijvoorbeeld een deukje) op het contract aantekenen en controleer of alles compleet is: krik, dopsleutel en
reservewiel.
Stadsplattegronden, routekaarten en GPS: bij de verhuurstations van Budget zijn gratis stadsplattegronden en
routekaarten beschikbaar. Green Wood Travel heeft in Bangkok de beste Thais/Engelse routekaarten op voorraad.
Het verdient echter aanbeveling om al in Nederland of België een gedetailleerde wegenkaart van Thailand aan te
schaffen en/of voor uw GPS een Thaise kaart te downloaden voor een goede voorbereiding. Heeft u een smartphone
dan kunt u deze met een Thaise simkaart (G3) ook met Google Maps gebruiken voor navigatie.
Huurperiode: de huurperiode bedraagt minimaal 1 dag. Bij de huur van een auto wordt 1 dag beschouwd als een
periode van 24 uur (etmaal). Wanneer u de auto daarom op dag 1 om 09.00 uur ophaalt en op dag 2 om 09.00 uur weer
inlevert, wordt u slechts 1 huurdag in rekening gebracht. Bij overschrijding van de overeengekomen huurperiode
worden de extra uren of dagen lokaal in rekening gebracht (33% van de lokaal geldende dagprijs per uur dat u de auto
te laat inlevert). Datzelfde geldt indien u ter plaatse besluit de auto langer te huren. U betaalt dan het normale lokale
tarief (dat gewoonlijk hoger is dan de door ons aangeboden speciale tarieven.)
Benzine: De tarieven zijn exclusief benzine (ca. THB 32 per liter loodvrij.) De huurauto wordt met een volle tank
geleverd. Het is aan te raden uw auto ook weer met een volle tank in te leveren: het verhuurstation berekent hogere
benzinekosten in geval van een niet gevulde tank, dat van uw borgsom worden afgetrokken.
Verzekeringen:
Schadeverzekering: de tarieven zijn inclusief een LDW-verzekering (= Loss Damage Waiver) met een eigen risico van
THB 10.000 per gestolen of verdwenen voertuig en/of waarvan de schade niet op derden verhaald kan worden, kosten
in de categorieën CPMR, MCAR en ECAR. Voor de categorieën CCAR, CVAR, ICAR, FFAR en MVMR geldt een eigen
risico van THB 15.000 en voor de categorieen IFAR, IVAR, FCAR, PCAR, PFAR en LCAR THB 20.000 in het geval de
auto wordt gestolen of verdwijnt en/of waarvan de schade niet op derden verhaald kan worden. Verder is een
CTP-verzekering (= Compulsory Third Party) inbegrepen bij de tarieven. Deze aansprakelijkheidsverzekering geeft een
dekking aan alle personen bij invaliditeit, verwondingen en overlijden tot een maximum van THB 100000 per persoon en
aan de bestuurder van de auto (in het geval die fout is) een maximum van THB 35000.
Personal Accident & Effects-verzekering (PAE): vrijwillig af te sluiten. Omvat een Personal Accident &
Effects-verzekering (PAE) die alle inzittenden tot een bedrag van THB 250.000 voor ziekenhuis opname, THB 1 miljoen
in het geval van overlijden en THB 40.000 in het geval van schade, diefstal (excl. contant geld), per auto gedurende 24
uur per dag verzekert. Het totale maximum dat wordt uitgekeerd per gebeurtenis is THB 1 miljoen. Premie van het ter
plaatse afsluiten is THB 150 per dag.
Super Damage Waiver (SDW): deze verzekering is niet begrepen bij de tarieven en dekt alle materiële schade aan de
auto in het geval van een ongeluk of door eigen toedoen. In het algemeen wordt schade aan banden en ruiten zoals ook
water- en zandschade niet gedekt door de verzekering.
Lokale extra’s: desgewenst kunt u het volgende extra van tevoren in Nederland of België reserveren (en ter plaatse
betalen, prijzen onder voorbehoud en exclusief VAT). Een kinderzitje (THB 200 per dag tot een maximum van THB
1000 per verhuurperiode), voor kinderen van 6 maanden t/m 3 jaar. Niet alle verhuurstations beschikken over deze
extra zitjes. Voor kinderen jonger dan 6 maanden zijn geen speciale kinderzitjes aanwezig. GPS navigatie (THB 100
per dag voor 1 tot 4 dagen, THB 500 voor 5-9 dagen en THB 1000 voor 10-30 dagen. De navigatie wordt geleverd met
Thailand City Select V8.0 op de geheugenkaart en bevat meer dan 400.000 POI's waaronder hotels, restaurants,
benzinestations, geldautomaten en attracties. De gedetailleerde kaarten beslaan 99% van Bangkok’s wegennet en
andere belangrijke Thaise steden en provincies.
Lokale belastingen: de huurprijs is inclusief de Value Added Tax (= B.T.W.) van 7%. U dient deze belasting nog wel te
voldoen over alle ter plaatse te betalen bedragen. Deze belasting wordt door de regering vastgesteld en kan zonder
aankondiging worden gewijzigd.
Borgsom: bij het in ontvangst nemen van de auto dient u een borgsom te voldoen van THB 20.000 of THB 20.000
(inclusief VAT). Deze kan uitsluitend worden voldaan met een creditcard. Bij inlevering van de auto kunt u de borgsom
terugvorderen, onder aftrek van eventuele extra kosten (bijvoorbeeld wanneer u de auto niet met een volle tank
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inlevert). Indien u de borgsom per creditcard voldoet wordt deze soms van uw rekening afgeboekt en na inlevering van
de auto weer gecrediteerd. Hierbij kan door koersschommelingen een verschil optreden, waarvoor geen geld wordt
teruggevraagd, maar ook geen restitutie wordt verleend.
Beperkingen: het is niet toegestaan Thailand uit te rijden met de huurauto.
One way rentals: een one way rental wil zeggen dat u de auto in een andere stad, bij een Budget verhuurstation, kunt
achterlaten dan waar u deze heeft opgehaald.
Achterlatingkosten Budget: in geval van een one way rental worden geen achterlatingkosten in rekening gebracht
indien de huurperiode minimaal 7 dagen is. Voor de huur van 1 tot 3 dagen wordt er vanaf THB 3,000 in rekening
gebracht. Voor een huurperiode van 4 tot 6 dagen wordt vanaf THB 1,500 in rekening gebracht.
De betreffende achterlatingkosten zijn afhankelijk van locatie en worden per boeking apart berekend.
Inleveren van uw huurauto: het huurcontract is aan het eind van de autohuur uw afrekening. Controleert u de
afrekening goed en laat u zich eventuele extra betalingen precies uitleggen. Indien de huurperiode niet afwijkt van de
oorspronkelijk gereserveerde periode, bestaat de bijbetaling uitsluitend uit de extra’s, als benzine etc. Vanuit Nederland
of België informatie opvragen over een mogelijk foutieve afrekening is zeer arbeidsintensief en kan maanden in beslag
nemen! Ter plaatse kost het u minder tijd. U neemt dus een bepaald risico als u de auto even snel inlevert of sleutels in
een bus gooit.
Restitutie: op (gedeeltelijk) ongebruikte vouchers en benzine wordt geen restitutie verleend. Ook indien u de auto
eerder inlevert dan overeengekomen of indien u de auto niet kunt huren vanwege het feit dat u niet over de juiste
papieren beschikt bij het in ontvangst nemen van de auto wordt geen restitutie verleend.
Reserveringskosten: indien u uitsluitend een auto reserveert betaalt u THB 1,000 reserveringskosten. Deze kosten
brengen wij u niet in rekening als u ook de vliegreis of pakketreis bij Green Wood Travel reserveert.
Wijzigingskosten: bij uitsluitend autohuur THB 200 per wijziging. Indien de autohuur deel uitmaakt van een pakketreis
gelden de onze Algemene Voorwaarden.
Annuleringskosten: tot 7 dagen voor de vertrekdag uit Nederland of België geen kosten. Vanaf 6 dagen voor de
vertrekdag uit Nederland of België: conform onze Algemene Voorwaarden, mits de leverancier geen hogere kosten
doorbelast.
Verlenging: is mogelijk in Thailand.
Noodhulp: mocht u in problemen komen (pech met uw auto of een aanrijding), dan heeft Budget 24 uur per dag en 365
dagen per jaar een ‘Emergency Assistance’ nummer; een gratis noodtelefoonnummer.
Overzicht van de verhuurstations: Budget heeft op de volgende locaties verhuurstations (onder voorbehoud van
tussentijdse wijzigingen): Bangkok Suvarnabhuni Airport, Bangkok Don Muang Airport, Bangkok RCA, Pattaya, Hua
Hin, Chiang Rai, Chiang Mai, Phitsanulok Airport, Korat, Ubon Airport, Udon Thani, Khon Kaen Airport, Phuket Patong,
Phuket Airport, Phuket stadscentrum, Khao Lak, Samui Airport, Samui Chaweng, Surat Thani Airport, Krabi Airport ,
Had Yai Airport enTrang Airport.

Deze voorwaarden en condities zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en gecontroleerd op onjuistheden. Alle
genoemde gegevens zijn onder voorbehoud van typefouten en eventuele (prijs-)wijzigingen die door Budget Car and
Truck Rental worden opgelegd.
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