Klasse
A
B
C
D
G
X
X+
Y
Y+
Z

Comet FULL COVER Tarieven van 31 oktober 2011 t/m 31 oktober 2012
Tarief in Euro (€) o.b.v. aantal dagen
huur
Type Huurauto*
Eigenschappen**
1-6
7-14
15+
Hyundai I10
(R) (PS)
€ 34
€ 29
€ 26
Toyota Corolla
(R) (AC) (PS)
€ 40
€ 34
€ 32
Chevrolet Yaris (Automaat)
(R) (AC) (A) (PS)
€ 53
€ 48
€ 45
Hyundai Sonata (Automaat)
(R) (AC) (A) (PS)
€ 79
€ 74
€ 71
Mercedes C180 (Automaat)
(R) (AC) (A) (PS)
€ 99
€ 94
€ 91
Chevrolet Orlanda
(R) (AC) (PS)
€ 86
€ 81
€ 78
Hyundai IX35 (Automaat)
(R) (AC) (A) (PS)
€ 92
€ 87
€ 84
Hyundai H1
(R) (AC) (PS)
€ 125
€ 117
€ 112
Hyundai H1 (Automaat)
(R) (AC) (A) (PS)
€ 132
€ 124
€ 119
Toyota Avanza
(R) (AC) (PS)
€ 66
€ 61
€ 58

* Voor alle klassen geldt dat er verschillende (vergelijkbare) typen auto’s beschikbaar zijn.
** Eigenschappen: R= Radio/CD; AC=Airco; A=Automaat; PS=Stuurbekrachtiging

Inbegrepen in bovenstaande tarieven

Niet inbegrepen in bovenstaande Tarieven

• Administratiekosten in geval van schade en/of diefstal

• Ophaal- en Afleverkosten

• Eigen Risico Verzekering

• Contractkosten (R45 per auto)

• CDW – Maximum Collision Damage Waiver

• Grenskosten

• TLW – Maximum Theft Loss Waiver

• Kosten 2e chauffeur (R150)

• Ongelimiteerde kilomters

• Toeslag jonge chauffeurs (R100 per dag)

• Aansprakelijkheidsverzekering

• Administratiekosten bij schade (R500)
• Verkeersboetes en bijbehorende administratiekosten
(R200)

• Toeristenbelasting
• Schade aan banden, velgen en wieldop

• Schade door opwaaiend zand
• Kosten voor grondige schoonmaak indien de auto sterk
bevuild wordt afgeleverd
• Schade en reparaties aan de voorruit
• Waterschade en schade aan de onderkant van de auto. • Brandstofkosten
• Belasting (VAT)
• PAI – Personal Accident Insurance
• Grenskosten voor Swaziland en Lesotho
• Schade aan de banden, voorruit en onderkant van de
auto buiten Zuid-Afrika

• Kinderzitje

Bijkomende kosten
Zuid-Afrika, Lesotho en Swaziland 1 november 2011 t/m 31 oktober 2012
BESCHRIJVING
Extra chauffeur - Per huurauto en per chauffeur
Kinderzitjes - per huurauto en zitje
Administratiekosten in geval van een ongeluk
GPS per dag
Contractkosten
Administratiekosten voor boetes - per boete
Ophaal en afleverkosten
Afleveren binnen 50 km tijdens kantooruren
Afleveren binnen 25 km buiten kantoortijden
Afleveren verder dan 26 km van een Comet kantoor
One way kosten binnen Zuid-Afrika
Algemeen

KOSTEN IN ZAR
150
300
200
75
45
200
150
200
200
650

Voorwaarden Comet Car Rental – Zuid-Afrika
-

Bovenstaande tarieven zijn geldig van 1 november 2011 t/m 31 oktober 2012.

-

U bent minimaal 23 jaar

-

U bent minimaal 3 jaar in het bezit van een rijbewijs en u beschikt over een internationaal rijbewijs (aan
te vragen via ANWB)

-

Automerk en type zijn onder voorbehoud: u krijgt in ieder geval een gelijk waardige auto binnen de door u
bestelde klasse. Mocht uw klasse niet leverbaar zijn, dan krijgt u een auto uit een hogere klasse geleverd.

-

Prijzen zijn inclusief ongelimiteerde kilometers, verzekeringen (C.D.W. en TLW) en lokale belasting.

-

Prijzen zijn inclusief afkoop eigen risico van C.D.W. en T.L.W. U heeft dus een volledig verzekerde auto.

-

Prijzen gelden per 24 uur.

-

Bij verlenging geldt de publiekshuur ter plaatse.

-

Brandstof dient ter plaatse betaald te worden.

-

Uw auto wordt met volle tank aan u afgeleverd. U dient deze ook met volle tank weer in te leveren. Als dit
niet lukt, wordt de auto na inname afgetankt. De kosten hier van worden automatisch van uw creditcard
afgeschreven.

-

Voor ieder contract geldt een zogenaamd ‘contract-fee’ van 45 Rand. Deze kosten worden ook automatisch
van uw creditcard afgeschreven.

-

One-way rentals zijn mogelijk. Voor enkele trajecten worden afleverkosten in rekening gebracht; informeert
u hiernaar.

-

U mag de auto kosteloos meenemen vanuit Zuid-Afrika naar Namibië, Swaziland en Lesotho. U dient dit wel
vooraf op te geven. De verhuurder zorgt dan voor de benodigde papieren die u bij de grens dient te laten
zien.

-

Wij rekenen geen extra kosten voor extra bestuurders; wel moet u ervoor zorgen dat alle bestuurders op
het huurformulier worden vermeld.

-

Bij aanname van de auto wordt een afdruk van uw creditcard genomen ter dekking van brandstofkosten,
contractfee en eventuele eigen risico-kosten (zie hieronder)

-

Het is mogelijk om een extra inzittenden-verzekering af te sluiten tegen 10 rand per dag. Het maximaal uit
te keren bedrag per contract per auto bedraagt 50.000 rand bij blijvend letsel of overlijden. Deze
verzekering kunt u ter plaatse afsluiten en is genaamd PAI (Personal accident Insurance). De verzekering is
alleen geldig als u hiervoor bij aanvang van de huur op het document tekent.

-

De huurder heeft de plicht als goed huisvader zorg te dragen voor de auto en bijbehorende accessoires. Dit
betekent dat de auto in zelfde staat moet worden ingeleverd als bij aanvang van verhuur is verkregen.
Mutaties aan de auto dienen onverwijld gemeld te worden aan de verhuurmaatschappij. Nalatigheid om dit
te doen kan leiden tot schadeclaims.

-

Roekeloos of onwettig rijgedrag is niet toegestaan; het is ook niet toegestaan om handelingen uit te voeren
die niet overeenkomen met de Zuid-Afrikaanse wet. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om in een racewedstrijd mee te doen, in beschonken toestand de auto te besturen of de auto voor commerciële
doeleinden te gebruiken.

-

Huurder is gedurende de huurperiode ten allen tijde aansprakelijk voor boetes en andere maatregelen die
voortvloeien uit (verkeers)overtredlingen. Het niet naleven van regels en voorwaarden kan leiden tot verlies
van de verzekeringsdekking.

