
BUDGET ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOHUURTARIEVEN 
Maximum tarieven vanaf 1 november 2021, in Euro’s en incl. BTW 
 
LEEFTIJD EN RIJBEWIJS 
Minimale leeftijd: 21 jaar 
 

TYPE CATEGORIE RIJBEWIJS BETAALKAARTEN 

AUTO 

A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/N/P 1 jaar 1 kredietkaart 

L EN M 1 jaar 
2 kredietkaarten  

(1 PREMIUM voor  
cat L en M) 

BESTELWAGEN J/K/M/N 1 jaar 1 kredietkaart 

 

 
PRE-AUTORISATIE 
Een pre-autorisatie wordt aangevraagd bij het ophalen van het voertuig en 
is gelijk aan het geschatte bedrag van uw huur met een extra kost ten be-
drage van 110 €, evenals de kosten van een volle tank brandstof als u de 
"volle tank"-optie heeft gekocht. Voor categorieën L en M wordt een tweede 
pre-autorisatie aangevraagd van 2500 € op de premium kaart. 
 
HET HUURTARIEF 
Het basistarief bestaat uit een dagelijkse en/of kilometervergoeding zoals 
berekend tegen gangbare tarieven. 
 
Inbegrepen: 
! WA-verzekering  
! 24-uurs ondersteuning van voertuigen (pech, slepen en/of vervanging 

van een voertuig) in geval van immobilisatie als gevolg van pech, een 
ongeval of brand. Deze ondersteuning is niet inbegrepen in het geval 
van immobilisatie als gevolg van het verlies van voertuigsleutels, het 
vergrendelen van het voertuig met sleutels erin, lege batterij, brandstof-
fout en/of lekke band 

 
Niet inbegrepen: 
! Brandstofkosten, in rekening gebracht in overeenstemming met de 

brandstof affiche beschikbaar op Budget verhuurlocaties. 
! Kilometers gereden buiten uw overeengekomen bedrag, indien van 

toepassing 
! 24 uur per dag voertuigondersteuning (pech onderweg, slepen en/of een 

vervangend voertuig) in geval van immobilisatie gerelateerd aan het 
verlies van voertuigsleutels, vergrendeling van uw voertuig met sleutels 
erin, lege accu, verkeerde brandstof tanken, lekke band, voor een vaste 
prijs van 290 € 
! Extra verzekering en optionele aanvullende dekking aangeboden door 

Budget   
! De volgende extra's en opties, zoals luchthavenextra's 
 
Alles wat niet uitdrukkelijk is opgenomen in het huurtarief is 
onderworpen aan aparte facturering, waaronder: 
! Kosten in verband met schade aan het voertuig en extra toebehoren, 

alsmede kosten in verband met interventies vereist voor het voertuig 
! Verlies of diefstal van het voertuig, voertuigsleutels, voertuigdocumenten 

en/of aanvullende toebehoren 
 
Het huurtarief wordt berekend in stappen van 24 uur. Budget staat een ver-
traging van 29 minuten toe voor het inleveren van het voertuig. Na deze 
periode, zal Budget, voor elke dag vertraging, u een extra dag huur, late 
terugbrengkosten en de kosten voor de gekozen opties aanrekenen, naast 
administratieve verwerkingskosten, tenzij u niet langer in het bezit bent van 
het voertuig om redenen buiten uw macht. 

MAXIMAAL DAGTARIEF VOOR PASSAGIERSVOERTUIG 
Neem voor het best beschikbare tarief contact op met Budget op  
088 - 2847 500, log in op budget.nl of informeer bij een agentschap. 
 
VOERTUIG TYPE EN MODEL CAT. DAG KM** 

Klein 4 pl., benzine (vb. : Kia Picanto…) A 219,00 € 0,37 € 

Klein Comfort 5 pl., benzine (vb. : Opel Corsa…) B 236,52 € 0,39 € 

Compact Comfort 5 pl., (vb. : Kia XCeed…) C 315,89 € 0,40 € 

Klein 5 pl., Auto, benzine (vb. : Opel Corsa…) D 410,66 € 0,52 € 

Compact, 5 pl., Auto (ex. : Seat Arona…) E 585,13 € 0,58 € 

Compact stationwagon, 5 places (vb.: Kia Ceed SW…) F 435,93 € 0,59 € 

Compact SUV, 5 pl (vb. : Opel Crossland X…) G 505,42 € 0,68 € 

Compact stationwagon, Auto, 5 pl, (vb. : Kia ProCeed…) H 489,63 € 0,66 € 

Intermediate  SUV, 5 pl (vb. : Opel Grandland X…) I 492,78 € 0,67 € 

Intermediate SUV, 5 pl., Auto (vb: Kia Niro…) J 537,01 € 0,72 € 

Intermediate Premium,  Auto, 5 places (vb. : VW T-Roc…) K 758,13 € 0,82 € 

Groot Executive, 5 pl., Auto (vb. : Peugeot 508...) L 783,41 € 0,86 € 

Groot Luxe, 5 pl., Auto (vb. : Mercedes E …) M 837,10 € 0,92 € 

Monospace, 5+2 pl (vb. : Citroën C4 Grand Space Tourer…) N 754,98 € 0,95 € 

Minibus, 9 pl. (vb. : Opel Vivaro...) P 979,25 € 1,25 € 
 

** Aanvullende prijs per kilometer, na de afgesproken aantal vrije kilometers, indien van toepassing. 
 
EXTRA'S 
! Kentekenregistratie toeslag: 3,00 € per dag (met maximum van 15 €)  
! Luchthaventoeslag: 21% 
! Extra kosten voor late aankomst (na openingsuren): 60,50 € 
! Extra kosten voor jonge bestuurders (onder 25 jaar): 20 € per huurdag 

(maximum 10 dagen) 
! Administratieve verwerking van boetes:  42,35 € per boete 
! Administratieve verwerking van schade: 45,98 € per gebeurtenis 
! Toeslag laattijdig inleveren: 15 € per dag te laat 
! Grondige reiniging van het voertuig: 

– Aanzienlijk vuil (vlekken, resten, etc.): € 50 
– Overmatig vuil (rookgeur, ingetrokken vlekken, talrijke resten, 
afval,enz.): afhankelijk van de herstelkosten  
! Ontbreken veiligheidskit: 35 € 
! Administratieve kosten voor het laattijdig inleveren: 35 € 
! Onbeschikbaarheid van het voertuig door schade: 44,9 € 
 
OPTIES 
! One Way: 

– Binnenland: 30,25 € 
– Internationaal: vraag na bij Budget 
! WI-FI: 10,99 € per dag 
! Travel Partner: 9 € per dag 
! Extra Bestuurder: 9 € per bestuurder per huurdag (maximum 12 dagen) 
! Kinderzitje: 65 € per huur 
! Booster: 30 € per huur 
 
VERZEKERING EN EXTRA DEKKING 
 
Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering - Inbegrepen 
Bij het huren van een voertuig genieten inzittenden van voertuigen 
(chauffeurs en passagiers) automatisch de "wettelijke aansprakelijkheid"-
verzekering. De wettelijke aansprakelijkheids-verzekering dekt de 
financiële gevolgen van persoonlijk letsel of materiële schade die de 
bestuurder en passagiers in het voertuig kan veroorzaken aan derden. Het 
dekt tevens schade aan passagiers in het voertuig. 
  



 
Het dekt niet: 
! Persoonlijk letsel bij de chauffeur van het voertuig (in geval van een 

ongeval) 
! Schade aan het voertuig 
! Beschadiging van goederen, objecten en dieren vervoerd in het voertuig 
! Een WA-verzekering is geldig in alle landen aangegeven op de groene 

kaart van het voertuig. 
 
Bijkomende verzekeringen en dekkingen – Optioneel 
De voorwaarden voor aanvullende verzekeringen en dekking staan vermeld 
in de Budget-huurvoorwaarden, verkrijgbaar bij Budget-agentschappen en 
budget.nl. In geval van niet-naleving van deze algemene voorwaarden, zijn 
de aanvullende verzekering en/of aanvullende dekking die kan worden 
afgesloten niet van toepassing. 

 
Bijkomende verzekeringen: 
De aanvullende verzekering is bedoeld om de bestuurder van het voertuig 
en de vervoerde personen te dekken in geval van een ongeval, evenals de 
diefstal, verlies of schade aan hun persoonlijke bezittingen die zich in de 
kofferruimte of het handschoenkastje van het voertuig bevinden: 
8,00 € incl. BTW per huurdag voor personenauto's. 
9,92 € incl. BTW per huurdag voor bedrijfsvoertuigen. 
Kosten van SPAI: 11,00 € incl. BTW per huurdag. 
PAI en SPAI garantie formules worden verstrekt door AIG Europe Limited  
 
 
 
 
 

 
Aanvullende bescherming: 
Aanvullende bescherming is bedoeld voor het verminderen van het eigen risico zoals hieronder beschreven: 
 
Bedragen van bijkomende bescherming en eigen risico incl. BTW* 
 

PASSAGIERSVOERTUIGEN IN GEVAL VAN SCHADE IN GEVAL VAN DIEFSTAL SUPER  
COVER (1) 

PECHHULP 
PLUS (2) 

GLASBREUK
DEKKING (3) 

TYPE EN VOORBEELD CAT. 
EIGEN RISICO 

ZONDER 
DEKKING 

CDW EIGEN  
RISICO (4) TP EIGEN 

RISICO 
VOLLEDIGE 

AFKOOP EIGEN 
RISICO 

PRIJS PRIJS 

Klein 4 pl., benzine (vb. : Kia Picanto…) A 11 300 € 24,20 € 1 200 € 10,37 €  1 200 € 26,95 € 4,10 € 2,42 € 

Klein Comfort 5 pl., benzine (vb. : Opel Corsa…) B 16 600 € 24,20 € 1 200 € 10,37 € 1 200 € 26,95 € 4,10 € 2,42 € 

Compact Comfort 5 pl., (vb. : Kia XCeed…) C 22 800 € 26,33 € 1 300 € 11,29 € 1 300 € 27,95 € 4,10 € 2,42 € 

Klein 5 pl., Auto, benzine (vb. : Opel Corsa…) D 18 400 € 26,33 € 1 200 € 11,29 € 1 200 € 26,95 € 4,10 € 2,42 € 

Compact, 5 pl., Auto (ex. : Seat Arona…) E 30 200 € 26,33 € 1 300 € 11,29 € 1 300 € 29,95 € 4,10 € 2,42 € 

Compact stationwagon, 5 places (vb.: Kia Ceed SW…) F 23 800 € 26,33 € 1 500 € 12,51 € 1 500 € 27,95 € 4,10 € 2,42 € 

Compact SUV, 5 pl (vb. : Opel Crossland X…) G 23 900 € 26,33 € 1 500 € 12,51 € 1 500 € 27,95 € 4,10 € 2,42 € 

Compact stationwagon, Auto, 5 pl, (vb. : Kia ProCeed…) H 26 849 € 26,33 € 1 700 € 12,51 € 1 700 € 29,95 € 4,10 € 2,42 € 

Intermediate  SUV, 5 pl (vb. : Opel Grandland X…) I 26 700 € 26,33 € 1 500 € 12,51 € 1 500 € 27,95 € 4,10 € 2,42 € 

Intermediate SUV, 5 pl., Auto (vb: Kia Niro…) J 30 200 € 26,33 € 1 700 € 12,51 € 1 700 € 29,95 € 4,10 € 2,42 € 

Intermediate Premium,  Auto, 5 places (vb. : VW T-Roc…) K 31 400 € 26,33 € 1 750 € 12,51 € 1 750 € 29,95 € 4,10 € 2,42 € 

Groot Executive, 5 pl., Auto (vb. : Peugeot 508...) L 39 500 € 26,33 € 1 800 € 12,51 € 1 800 € 32,15 € 4,10 € 2,42 € 

Groot Luxe, 5 pl., Auto (vb. : Mercedes E …) M 51 200 € 26,33 € 1 900 € 12,51 € 1 900 € 32,15 € 4,10 € 2,42 € 

Monospace, 5+2 pl (vb. : Citroën C4 Grand Space Tourer…) N 33 800 € 26,33 € 1 800 € 12,51 € 1 800 € 33,60 € 4,10 € 2,42 € 

Minibus, 9 pl. (vb. : Opel Vivaro...) P 32 110 € 26,33 € 1 900 € 12,51 € 1 900 € 33,60 € 4,10 € 2,42 € 
           

BESTELWAGENS IN GEVAL VAN SCHADE IN GEVAL VAN DIEFSTAL SUPER COVER (1) PECHHULP 
PLUS (2) 

GLASBREUK
DEKKING (3) 

TYPE EN VOORBEELD CAT. 
EIGEN RISICO 

ZONDER 
DEKKING 

CDW EIGEN  
RISICO (4) TP EIGEN  

RISICO PRIJS 
VERLAAGD 

EIGEN  
RISICO 

PRIJS PRIJS 

Klein 2/3 m3 (vb : Citroën Berlingo…) J n/a Incl. 900 € Incl. 900 € 11,00 € 250 € 4,10 € 2.00 € 

Compact 5/6 m3 (vb : Renault Trafic…) K n/a Incl. 900 € Incl. 900 € 11,00 € 250 € 4,10 € 2.00 € 

Compact 10 m3 (vb : Renault Master …) M n/a Incl. 1 200 € Incl. 1 200 € 12,00 € 450 € 4,10 € 2.00 € 

Compact 12 m3 (vb : Renault Master…) N n/a Incl. 1 200 € Incl. 1 200 € 12,00 € 450 € 4,10 € 2.00 € 
 

* Als u onderhandelde tarieven voor uw autohuur heeft ontvangen (bijvoorbeeld zakelijke tarieven), kan uw huurprijs onderhevig zijn aan verschillende Eigen Risico’s. Raadpleeg uw Budget-vertegenwoordiger. 
(1) Volledige dekking kan worden aangeschaft door huurders van 21 jaar oud, als CDW en TPC eigen risico zijn gekocht. Het biedt een eigen risico van 0 €, met uitzondering van bedrijfsvoertuigen. Volledige dekking dekt geen 
glasbreuk, het bovenste en onderste deel van het voertuig. Enige schade en interventie met betrekking tot brandstoffouten, lege accu’s, brandstofstoringen, sleutelverlies of voertuigvergrendeling met sleutels erin zijn ook niet 
gedekt, Volledige Dekking is alleen beschikbaar op deelnemende locaties. Raadpleeg ons rechtstreeks op het agentschap of bel naar 088 284 70 00.  
(2) Extra hulp bij pech onderweg dekt 24-uurs technische ondersteuning in geval van immobilisatie gerelateerd aan verlies van voertuigsleutels, vergrendeling van voertuig met sleutels erin, lege accu’s, brandstoffout en/of 
lekke band; exclusief de gevolgen van dergelijke immobilisaties.  
(3) Glasbreukdekking, met een eigen risico van 0 €, schade aan de autoruiten, met uitzondering van het panoramische dak en achteruitkijkspiegels. 
(4) Als het voertuig tijdens meerdere afzonderlijke gebeurtenissen wordt beschadigd, bent u aansprakelijk voor het eigen risico dat op uw huurcontract staat vermeld voor elke afzonderlijke gebeurtenis, binnen de limieten 
bepaald door de toepasselijke wetgeving. 
 
ANNULERINGEN – ALGEMENE VOORWAARDEN  
ZONDER VOORUITBETALING (BETAAL LATER) 65 € kosten indien u niet annuleert op de dag van ophalen. 

VOORUITBETALING (BETAAL NU) ** 

Annulering ten minste 24H voor ophaling van het voertuig Geen kosten 

Annulering binnen de 24H voor ophaling van het voertuig 
Terugbetaling minus het laagste bedrag van i) 1 dag van uw 
reserveringstarief of ii) een vast tarief, afhankelijk van het land 
waarin u heeft gereserveerd (£ 40, € 65, CHF 60) 

Geen annulering Geen terugbetaling. Wij zullen het volledige bedrag in rekening 
brengen 

** In geval van annulering, en indien van toepassing, dient het terugbetalingsverzoek te worden  gericht aan: Avis Budget Group, Klantenservice, Kruisweg 387-391, 1437 CH Rozenburg NH. 
 
 
Deze prijsbepalingen maken deel uit van de Budget-huurvoorwaarden. Het netwerk bestaat uit onafhankelijke licentiehouders die vrij zijn om hun prijzen te bepalen. 
Daarom toont dit document de maximale prijzen die niet kunnen worden overschreden. Evenzo zijn optionele diensten, aanvullende verzekeringen en extra bescherming 
niet allemaal beschikbaar op alle vestigingen.  


