
 

 

INFORMATIE HUURWAGEN  

 

Type wagen 

Aangezien niet alle wegen in Costa Rica in even goede staat zijn, voorzien wij een DAIHATSU BEGO 4x4, 

manueel. Wenst u een andere wagen, kan u ons steeds contacteren voor een prijsopgave. 

U dient de wagen terug in te leveren in dezelfde toestand als dat u de wagen heeft ontvangen.  

 

Wat is inbegrepen in de prijs van de tour? 

Inbegrepen zijn: 

1/  een LDW (Loss Damage Waiver): 

De LDW is geen verzekering, maar ontslaat u van alle betalingsverplichtingen in geval van diefstal, 

vandalisme, aanrijding en schade aan de buitenkant van de wagen – ongeacht de oorzaak – op voorwaarde 

dat u de bepalingen van de huurovereenkomst bent nagekomen. Zodra U de LDW onderschreven heeft, bent 

u als huurder nog slechts aansprakelijk voor de eerste schijf van 800 – 1.500 $ van het totale schadebedrag 

(afhankelijk van het voertuigtype, bijvoorbeeld: DAIHATSU BEGO = 800 USD, RAV4 = 1500 USD). 

 
U mag de LDW weigeren indien de kredietkaart waarmee u betaalt, in de Verenigde Staten of in Canada werd 

uitgereikt, voldoende dekking biedt en door een werknemer van National Car Rental in Costa Rica kan worden 

geverifieerd.  

Voor sommige voertuigtypes is een LDW verplicht. Indien u weigert om een LDW te onderschrijven, bent u 

aansprakelijk voor alle schade en dient u een SLI-polis af te sluiten.  

Deze omvat geen dekking van de kosten van wegenwachtdiensten waarop een beroep zou worden gedaan als 

gevolg van nalatigheid van de klant, en dekt evenmin de bijstandskosten in geval van verlies van sleutels, lekke 

band, enz. 

 

2/ een SLC ( Supplemental Liability Coverage): 

Deze verzekering betreft de aansprakelijkheid tegenover derden. Indien u betrokken raakt in een ongeluk terwijl 

u de huurwagen bestuurt, is de schade veroorzaakt aan de wagen van de derden gedekt tot 10.000.000.00 CRC 

(Costa Ricaanse Colones).  

National Car Rental waarborgt dat alle verzekeringnemers of eender welke partijen die op grond van deze 

verzekeringspolis verzekerd zijn, gedekt zijn. 

Deze verzekeringspolis dekt tot 40 miljoen CRC PER PERSOON en tot 100 miljoen CRC PER ONGEVAL waarbij het 

huurvoertuig betrokken is. Deze polis dekt “alle bedragen waarvoor de verzekerde partij of eender welke andere 

partijen die door deze polis gedekt worden, in een definitief vonnis aansprakelijk worden gesteld met betrekking 

tot een dergelijk ongeval en eender welke persoonlijke schade of schade aan eigendom die hierdoor veroorzaakt 

werd.” Deze verzekering omvat geen dekking van de bestuurder noch van familieleden van deze laatste, van 

personen die op het domicilie van de bestuurder woonachtig zijn, of van familieleden van laatstgenoemde. 

 
Op grond van deze verzekeringspolis bent u als huurder aansprakelijk voor 20% van alle schade, met een 

minimumbedrag van 250 USD. 



 
In het geval van klant-ondernemingen of personen die het voertuig voor professionele doeleinden gebruiken, 

wordt geen SLI-verzekeringspolis afgesloten maar geldt de arbeidsongevallenverzekering van de respectieve 

ondernemingen. 

 
Deze verzekering is verplicht indien een LDW geweigerd wordt. 

 

3/ PECHVERHELPINGSDIENSTEN (R.A.: Road Assistance): 

National Car Rental biedt voor een redelijke prijs slotenmakers-, sleep- en accu oplaaddiensten aan, en levert 

desgewenst tot 11 liter brandstof voor uw huurvoertuig. 

Let wel: indien u door uw eigen nalatigheid schade veroorzaakt geldt de waarborg niet. Bijvoorbeeld: indien u 

door uw eigen nalatigheid de autosleutels verliest, is dit niet inbegrepen. 

 

Kan ik de dekking uitbreiden? 

Ja. U kan opteren voor volgende waarborgen: 

- een 0.00 USD DEDUCTABLE: 

Wanneer u een voertuig huurt bij National Car Rental en u onderschrijft eender welke verzekeringen, dan 

blijft u aansprakelijk voor een specifiek bedrag (eigen risico) in het kader van elk van deze verzekeringen. 

 
De optie ‘0,00 $ DEDUCTIBLE’ biedt u de mogelijkheid om uw betalingsverplichtingen op grond van eender 

welke eerder onderschreven verzekeringen te beperken, indien u de algemene voorwaarden van de 

huurovereenkomst met betrekking tot het eigen risico van de onderschreven verzekeringspolissen naleeft. 

 
Alle schade die wordt veroorzaakt door over zand, in water of onder invloed te rijden zoals in de 

huurovereenkomst wordt vermeld, is uitgesloten van dekking. Indien u deze optie niet neemt, dient u de 

bedragen ‘eigen risico’ van de onderschreven verzekeringen te betalen, zoals de huurovereenkomst 

voorschrijft. 

 

- AUTORUITEN EN BANDEN  (W&T: windows and tires): 

Via deze verzekering ontslaat National Car Rental u van elke verplichting tot het betalen van schade aan 

banden/autoruiten als gevolg van ongevallen, aanrijdingen of slechte staat van het wegdek (diefstal wordt 

niet gedekt). 

 

- MAXIMALE DEKKING (MC: Maximum Coverage): 

Al het bovenstaande met een bijkomende korting. 

Indien u één van deze waarborgen extra wenst te laten opnemen, maken wij graag een aangepaste offerte voor 

u.  

!!! Geen enkele dekking is geldig in geval van nalatigheid.  

  

 

Vereisten om een wagen te mogen huren: 

Leeftijd 

U dient minimum 21 jaar oud te zijn om een huurwagen te mogen huren en besturen en dient in het bezit te zijn 

van een geldig rijbewijs. De bestuurder die het huurcontract ondertekent dient in het bezit te zijn van een 

internationale kredietkaart zoals VISA, MASTERCARD of AMERICAN EXPRESS. 



Waarborg 

Er wordt een borg gevraagd ter waarde van het bedrag van de verzekering. Dit bedrag wordt op de kredietkaart 
van de klant gereserveerd. 

Huurtijd 

De huur gaat steeds in voor min. 24 uur. 

Rijbewijs 

Als toerist kunt u een auto huren en met een geldig Belgisch rijbewijs maximum 90 dagen rijden. Een 

internationaal rijbewijs wordt vaak aanvaard maar niet altijd.  

2de bestuurder: 

Mogelijks wenst u een tweede bestuurder op te geven. Dit is mogelijk maar dient extra voorzien te worden bij 

boeking. De prijs voor een extra bestuurder is circa 5 USD per dag. Contacteer YŪGEN tours voor een 

aangepaste offerte. 

Contract: 

U tekent een contract rechtstreeks met de verhuurmaatschappij. Wij zorgen voor de vertaling van het contract 

zodat u precies weet wat u tekent. Bovenvermelde informatie en vereisten maken deel uit van het contract. 

Tips en weetjes voor een veilige rit: 

• Om verschillende redenen worden afstanden door de lokale bevolking in tijd aangegeven, niet in 
kilometer. Kilometers vertellen niets over de tijd die u zal nodig hebben om die afstand af te leggen. Om 
die reden hebben wij u in de tour beschrijving steeds een indicatie opgenomen van afstand en tijd. 

• Laat u niet misleiden door de schijnbaar korte afstand tussen twee plaatsen in vogelvlucht. Mogelijks 

duurt de rit langer dan verwacht doordat de weg niet in perfecte staat is, of erg kronkelend, of dient u 
ver rond te rijden omdat er bijvoorbeeld een vulkaan in de weg staat, een rivier buiten haar oevers is 
getreden... 

• Een gemiddelde snelheid van 60 km/uur is niet uitzonderlijk.  

• Er wordt aan de rechterzijde van de weg gereden, net zoals bij ons. 

• Er bestaan nauwelijks of geen voetpaden, voetgangers lopen aan de kant van de weg.  

• Fietsers rijden bij gebrek aan fietspaden ook op de autoweg, maar vaak doen ze dit in het donker 
zonder fietslicht en met donkere kleding.  

•  Op de wegen buiten de stad is overstekend vee of wild geen uitzondering.  

• U dient uiteraard de snelheidsbeperkingen te respecteren. Het is sterk aan te raden niet te hard te 
rijden.  

•  Om de kans op diefstal te verminderen kunt u best uw wagen in een parking achterlaten en niet op 
straat. Personen die auto's op straat bewaken (een algemeen aanvaarde, maar illegale bezigheid) 
vragen vaak net zoveel voor hun diensten als een parking, maar zonder enige garantie.  

• Laat geen waardevolle spullen achter in uw wagen. 

• Zou u onverhoopt een ongeval hebben, verplaats het voertuig niet tot de komst van de politie en een 
inspecteur van de verzekeringsmaatschappij INS (Instituto Nacional de Seguro).  

• Het komt voor dat dieven autobanden kapot steken met een mes en hun hulp aanbieden voor het 
verwisselen van de band. Zo kunnen zij dichtbij komen en uw  bezittingen uit de auto stelen. Wees dus 
heel voorzichtig als u een verdachte panne heeft. 

• Bij het rijden in San José wordt sterk aangeraden om zeer defensief te rijden aangezien 
motorfietsrijders, taxi- en buschauffeurs een onvoorspelbaar rijgedrag hebben. 


