
Autohuur Estrella Algarobbo Costa 
    www.estrellarent.com 
    estrellarentweb@gmail.com 
    telefoon: 0034 - 952 511 209 

    1. klanten kunnen de auto’s ophalen en afleveren op   
    luchthaven Malaga vanaf minimaal 7 dagen huur 

    2. stuur een e-mail met details van aankomst en   
    terugkeer en vermeld de categorie en het type auto  
    van je voorkeur. 
    3. Vermeld in de e-mail dat je via B & B El Pajarero   
    Arenas komt. 
    4. Je ontvangt dan een aanbod met de huurprijs. 
    5. bij acceptatie hiervan word er gevraagd om de   
    persoonlijke gegevens van chauffeur. 
    6.hierna ontvang je het huurcontract voor de auto 
    7.twee dagen voor aankomst ontvang je per mail de   
    gegevens van de auto en waar je hem kan ophalen. 

mailto:estrellarentweb@gmail.com


Algemene voorwaarden 

Servicespecificatie: 
1.-De prijzen in de bovenstaande tabel zijn voor autoverhuur met een huurduur 
van een week. Voor langdurige verhuur raadpleeg ons lagere of hogere prijzen. 
2. We hebben speciale aanbiedingen voor lange termijn verhuur in het 
laagseizoen. 
3. Om u te bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen, zullen we proberen 
om elk aanbod dat u ontvangt te evenaren, gebaseerd op onze jarenlange 
ervaring, daarom nemen we de zogenaamde "all-inclusive" op in onze verhuur. 

*Uitgebreide verzekering met een eigen risico van € 300, naar keuze van het 
bedrijf, en een door het bedrijf te bepalen borgsom. 
* 24-uurs wegenwacht. 
* Onbeperkte kilometers. 
* Inclusief BTW. 
* Gratis baby- en kinderzitjes. 
* Gratis extra bestuurder. 
* U kunt uw huur contant of per pin betalen. 
* Wij kunnen u helpen om de auto zelf op te halen. 
* Bezorgen en ophalen op de luchthaven of op uw locatie zonder extra kosten. 
*Je moet ouder zijn... en minimaal 2 jaar in het bezit zijn van het rijbewijs 
* Nieuwe auto's met alle garanties: airconditioning, airbag en   

stuurbekrachtiging in al onze auto’s. 

VOORWAARDEN: 

• De huurder ontvangt het gehuurde voertuig beschreven op de voorzijde 
eigendom van Estrella Ruiz Ruiz, in perfecte staat, met al zijn documenten, 
banden, gereedschap en accessoires, u belooft het voertuig te houden en te 
besturen in overeenstemming met de regels van de snelwegcode en zal worden 
teruggegeven aan de verhuurder op de plaats en datum als vermeld op de 
huurovereenkomst.  
• De bestuurder moet minimaal 22 jaar oud zijn. Rijbewijs moet geldig zijn in 
Europa en minimaal 2 jaar zijn voltooid. 
• De klant moet het voertuig inleveren met dezelfde hoeveelheid benzine als 
waarmee het is afgeleverd. Het bedrijf zal het overschot aan benzine niet 
terugbetalen. 



• De huurder stemt er uitdrukkelijk mee in om het bedrag te betalen van alle 
doeleinden, juridische en andere kosten die voortvloeien uit onjuist parkeren, 
verkeersovertredingen en normen voor vervoer en/of verkeersregels, die 
gericht zijn tegen het voertuig of de huurder, tijdens de looptijd van dit 
contract. 
• Estrella Ruiz Ruiz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies en 
beschadiging van eigendommen of opgeslagen of vervoerd in het voertuig voor 
verhuur of beëindiging van dit object. 
• Communiceer aan de verhuurder elk incident of anomalie dat tijdens het 
rijden in het voertuig wordt gedetecteerd. 
• Beheer, verwerk en communiceer alle noodzakelijke gegevens in geval van een 
ongeval. 
• Indien de huurder de duur van dit contract wenst te verlengen, moet hij dit 
onweerlegbaar doen Estrella Ruiz Ruiz, ten minste 24 uur voor de datum van 
teruggave van het voertuig, dit sluit een dergelijke verlenging niet uit, het is 
onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring door Estrella Ruiz van Ruiz. 
• Niemand mag het voertuig gebruiken onder invloed van dronkenschap of onder 
invloed van psychotrope stoffen of medicijnen die de rijvaardigheid kunnen 
beïnvloeden, het is niet toegestaan om met het voertuig deel te nemen aan 
races of sportwedstrijden of privé snelheid. 
• Het is ten strengste verboden om in de buurt van de zee te rijden, ook 
onverharde wegen zijn verboden, alle kosten die voortvloeien uit het niet 
naleven van deze voorwaarde (werkplaats, kraan, pech, enz.), gedragen door de 
klant. Gedeeltelijke of totale breuk van banden en banden wegens misbruik 
daarvan, onvoldoende tanken en geheel of gedeeltelijk verlies of breuk van 
autosleutels, zijn voor rekening van de klant. 
• In geval van een lekke band of luchtverlies in de band, moet de bestuurder 
onmiddellijk stoppen en het wiel vervangen of repareren met het reservewiel 
of de reparatieset die zich altijd in de kofferbak bevindt. Indien nodig kan de 
24-uurs pechhulp u helpen. 
• Verzekering inbegrepen in de leaseprijs en is niet van toepassing bij claims 
die verband houden met roekeloos rijden of wanneer de bestuurder onder 
invloed is van alcohol, psychotrope stoffen, enz. 
• De huurder, ongeacht zijn/haar nationaliteit, verklaart kennis te hebben 
genomen van de voorwaarden van de voor- en achterkant van dit contract, dat 
akkoord is gegaan met zijn handtekening en voor eventuele verschillen die zich 
kunnen voordoen in verband met dit contract, onderwerpen beide partijen zich 
aan de Rechtsmacht en de toepassing ervan door de jurisdicties van de 
rechtbanken van de provincie waar de huur is begonnen.


