AUTOHUUR ZUIDELIJK AFRIKA

Britz & Maui
Verken zuidelijk Afrika achter het stuur van een moderne Britz huurauto (2WD of 4WD)of of een camper van Maui. Bij de huur krijgt u een volledig informatiepakket,
bij 4WD campers en woonmobielen, een uitgebreide kennismaking met uw voertuig en uitleg over de techniek. De robuuste 4x4 campers zijn meestal op basis van
Nissan- of Toyota voertuigen. Met deze handige en betrouwbare voertuigen kunt u veilig, comfortabel en zeer flexibel de grote afstanden in zuidelijk Afrika overbruggen. De comfortabele campers op basis van Mercedes, kunnen alleen in Zuid-Afrika gehuurd worden. Voor de veiligheid van de klanten zijn alle voertuigen van
een trackingsysteem voorzien.
Samenvatting van de huurvoorwaarden (geldig vanaf 01.11.2015, wijzigingen voorbehouden)
Verhuurdepots
Zuid-Afrika: Johannesburg, Kaapstad
Namibië: Windhoek
Tegen een toeslag is het ook mogelijk 4WD campers en
woonmobielen te huren en in te leveren in Botswana (Gaborone, Kasane, Maun), Zambia (Livingstone), Zimbabwe
(Harare, Victoria Falls), Mozambique (Maputo, Vilanculos)
en op veel andere plaatsen in Zuid-Afrika (Durban, East
Lonmdon, Port Elisabeth, Gorge) en Namibië (Swakopmund, Walvis Bay) (kosten op aanvraag).Britz huur
wagens kunnen enkel aan de verhuurdepots zelf worden
opgehaald, op aanvraag, soms ook op de overige vermelde plaatsen ingeleverd worden (kosten op aanvraag).
Openingsuren verhuurdepots
Maandag t/m vrijdag: 08.00 tot 16.30 u.
Zaterdag: 08.00 tot 13.00 u.
Op afspraak en tegen een toeslag (ZAR/NAD 500) ook
open op zaterdag 08.00 tot 16 u. en op zondag 08.00
tot 16 u.
Op 25.12 zijn de depots gesloten.
Bestuurder
Minimumleeftijd bestuurder: 21 jaar.
Maximumleeftijd: 85 jaar.
Rijbewijs
Bestuurders dienen te beschikken over een geldig
nationaal en een internationaal rijbewijs of een beëdigde
Engelse vertaling van het nationaal rijbewijs.
Minimum huurperiode
7 dagen (3 dagen voor voertuigen zonder kampeeruitrusting)
Berekening huurprijs
De eerste en laatste dag van de huur worden altijd als
volledige huurdag meegerekend, ongeacht het tijdstip
van ophalen/inleveren. Bij een huurperiode die gedeeltelijk in 2 seizoenen valt, gelden de tarieven die van toe
passing zijn op de dag van ophalen. De ophaallocatie
bepaalt de huurprijs; bij ophalen buiten Zuid-Afrika
gelden altijd de Namibië tarieven. Niet genoten huur
dagen w
 orden niet vergoed. Alle bedragen in ZAR en NAD
worden ter plaatse afgerekend (per creditcard).
One way rentals
One way huur is mogelijk tussen alle depots:
• kosten in Zuid-Afrika: ZAR 3.500
• k osten van Zuid-Afrika naar Namibië, of vice versa:
ZAR/NAD 4.500
Tarieven voor one way huur of huurtarieven vanaf andere
plaatsen als Johannesburg, Kaapstad of Windhoek zijn
op aanvraag.
Als u uw huurauto weer terugbrengt naar hetzelfde
land, maar onderweg wel een of meerdere buurlanden
bezoekt, dan betaalt u eenmalig ZAR/NAD 500 grens
overschrijdingkosten (plus eventuele one way kosten en
eventuele lokaal bepaalde toeslagen).
Gecumuleerde huur
Meerdere huurperiodes in zuidelijk Afrika via Britz, KEA en/
of Maui binnen een periode van 12 maanden, indien min. 11
dagen lang, mogen bij elkaar opgeteld worden en komen in
aanmerking voor voordelige langetermijntarieven.
Rijgebieden
Maui voertuigen mogen alleen in Zuid-Afrika rijden (inclusief Lesotho en Swaziland) op verharde wegen.
U mag met de voertuigen van Britz op bestaande w
 egen
en openbare asfalt- en gravelwegen in Zuid-Afrika en
buurlanden rijden; 4WD voertuigen ook op openbare
4x4 tracks. In Lesotho, Swaziland en Namibië zijn er
geen beperkingen. Houdt u rekening met de grensover
schrijdingskosten!
Wanneer u in de volgende gebieden rijdt, moet bij de verhuurder een vergunning worden verkregen en moeten er
speciale voorschriften worden nageleefd.
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• Zambia verder dan Livingstone
• Mozambique ten noorden van Vilanculos
Rijden in Malawi, Angola en Tanzania is niet toegestaan.
Verzekering
In de huurprijs voor een Britz huurauto (zonder kampeer
uitrusting) is de all inclusive verzekering zonder eigen
risico inclusief. Bij 4WD campers en woonmobielen is
een standaardverzekering met een eigen risico (excess) per
claim van max. ZAR/NAD 45.000 inclusief. Schade zonder
tussenkomst van een derde partij (single vehicle accident)
is eveneens verzekerd, zolang er geen sprake is van een
tuimeling (als tuimeling geldt dat het voertuig niet op zijn 4
wielen staat). Schade aan voorruit, banden, dak, onderkant
en radio, wegsleepkosten of kosten om het voertuig te vervangen worden enkel door de all inclusive verzekering gedekt.
U bent volledig aansprakelijk (ook bij de aanvullende verzekering) voor schade aan het gehuurde voertuig en voor
schade bij de derde partij als:
• u schade veroorzaakt door rijden door water of in
contact komt met zout water
• u rijdt op wegen en/of in landen die niet toegestaan zijn
• u ’s nachts rijdt (18.00 - 06.00 u.)
• u aan de verkeerde kant van de weg rijdt
• u schade veroorzaakt door nalatigheid, roekeloosheid
of onvoorzichtigheid
• u rijdt onder invloed van alcohol of drugs
• u schade veroorzaakt aan de koppeling, versnellingsbak of het differentieel te wijten aan gebrekkige be
diening of bodemplaat
• u schade veroorzaakt aan de kampeeruitrusting of ze
verliest
• u de lokale huurvoorwaarden of de verkeersregels overtreedt
Extra is een aansprakelijkheidsverzekering inbegrepen
van HanseMerkur (dekking max. EUR 1.000.000).
Ongelukken: wettelijk is bepaald dat alle ongevallen
binnen 24 uur aan de verhuurder en aan de politie m
 oeten
worden gemeld. Het niet naleven van deze meldingsplicht
leidt tot verlies van de verzekeringsdekking.
• is het voertuig na een ongeluk niet meer te gebruiken,
dan is de verhuurder verplicht, vanuit het dichtstbijzijnde depot een vervangend voertuig aan te bieden
• de huurder is verantwoordelijk voor de berging van de
auto en het transport terug naar het depot
• als een vervangend voertuig noodzakelijk is, dan
draagt de huurder de kosten hiervoor
• kan of wil de huurder geen vervangend voertuig aannemen
dan worden ongebruikte huurdagen niet terugbetaald
• ongebruikte huurdagen, verloren door het vervangen
van het voertuig, worden niet terugbetaald
• voor de overname van het vervangend vervoer wordt
een geheel nieuwe huurovereenkomst met standaardverzekering opgesteld
• per schade/ongeval wordt extra een toeslag van ZAR/
NAD 500 gerekend
Bijkomende verzekering
Het eigen risico in geval van schade kan worden beperkt
door het boeken van het All Inclusive pakket. Het All Inclusive pakket dekt ook schade aan de banden, voorruit,
dak, onderkant, diefstal van radio/cd-speler en de weg
sleepkosten. Voor overige kosten zie prijstabel.
Waarborg
Bij het ophalen van het voertuig wordt een borg gerekend
die zo hoog is als het eigen risico (bij het All Inclusive p akket
is de borg ZAR/NAD 2.500 bij voertuigen met en ZAR/NAD
3.000 bij voertuigen zonder een kampeeruitrusting).
De borg moet betaald worden per creditcard (alleen Visa
of Mastercard). De borg wordt op de creditcard geblokt,
maar niet direct afgeboekt.
De borg wordt terugbetaald indien het voertuig onbeschadigd op de overeengekomen datum en plaats teruggebracht
wordt, zonder ontbrekende onderdelen en met een leeg toilet.

Britz voertuigen (zonder kampeeruitrusting)

Nissan Qashqai 2x4 (BQA): Nissan Qashqai, 2x4 SUV,
4-5 zitplaatsen, airco, 1.6 l benzine, 6 versnellingen,
handgeschakeld, 65 l benzinetank, verbruik ca. 7 l/100
km, airbags, stuurbekrachtiging, centrale vergrendeling, AM/FM Radio met AM/FM radio met cd-speler,
sigarettenaansteker. Tegen betaling een 39 l koelbox
(12V) of/en een luchtcompressor, vooraf boekbaar.
Bagage: 3 normale koffers.

Nissan Double Cab 4x4 (BNDC): Nissan Double Cab
4x4 (BNDC): Nissan Double Cab, bestuurderscabine met
4-5 zitplaatsen en airco (bij draaiende motor), 2,5 l turbo
diesel, 5 versnellingen met low gear, handgeschakeld,
70 l dieseltank, verbruik ca. 12 l/100 km, ABS, airbags,
stuurbekrachtiging, centrale vergrendeling, AM/FM radio
met cd-speler, sigarettenaansteker. Tegen betaling een
39 l koelbox (12V) of/en een luchtcompressor, vooraf
boekbaar.

Fortuner 4x4 (BFTA): Fortuner 4x4 (BFTA): Toyota
Fortuner 4x4, 5 zitplaatsen (2 klapzetels in kofferruimte),
airco, 3,0 l diesel, 5 versnellingen met low gear, automaat, permanente 4x4 aandrijving met elektronische
sperdifferentieel, 80 l dieseltank, verbruik ca. 12 l/100
km, ABS, airbags, stuurbekrachtiging, centrale ver
grendeling, AM/FM radio met cd-speler, sigaretten
aansteker. Tegen betaling een 39 l koelbox (12V) of/
en een luchtcompressor, vooraf boekbaar. Bagage: 4
normale koffers (bij 7 personen, geen bagageruimte

mogelijk).

