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Let op: Te allen tijde geldt de engels-talige versie als bepalend in geval van geschillen of interpretatieverschillen.  

 

1. Algemene Huurvoorwaarden 

A. Reserveringen  

Om een reservering bij ‘Just Drive Autoverhuur’ te maken, hoeft u slechts op de auto van uw keuze 

te klikken en het reserveringsformulier in te vullen via onze beveiligde SSL. Het systeem berekent de 

totale kosten automatisch. (GEEN verborgen kosten). Nadat uw aanvraag is ingediend krijgt u een 

automatisch e-mail dat uw aanvraag in goede orde is ontvangen en dat een officiële bevestiging van 

uw reservering volgt binnen 24 uur. U kunt ook via mail contact met ons opnemen voor lange 

termijn verhuur.  

Annuleringen en/of wijzigingen  

Annuleringen en/of wijzigingen moeten uiterlijk 48 uur voor aanvang van de huur worden 

aangevraagd.  Annuleringen moeten via e-mail worden gedaan (online niet mogelijk). 

B. Huurprijzen 

De huurprijs wordt ‘per dag’ aangegeven. Een dag bestaat uit 24 uur, beginnend op tijdstip van 

afgifte. Alle huurprijzen zijn in Amerikaanse dollars en zijn inclusief volledige verzekering, Collision 

Damage Waiver (CDW) en overheidsbelasting (op dit moment: 9%, kan zonder kennisgeving 

worden gewijzigd). Extra's (zoals GPS) worden apart in rekening gebracht. 

 

Goed om te weten: 

 

- Geen reserveringskosten 

- Geen annuleringskosten 

- Geen vooruitbetaling vereist 

 
C. Leeftijd 

Minimale leeftijd van een bestuurder is 23 jaar en beschikken over een geldig rijbewijs. Deze leeftijd 

moet worden bereikt bij aanvang van de huur (= ophalen van de auto). 

 
D. Rijbewijs 
 
De huurder of een andere bestuurder die het huurvoertuig wil besturen, moet persoonlijk aanwezig 
zijn aan het begin van de huurperiode. Hij / zij moet een origineel rijbewijs kunnen tonen (geen 
kopie toegestaan) dat geldig is voor de categorie van de gehuurde auto en geldig is voor de gehele 
huurperiode. Een geldig rijbewijs betekent een rijbewijs dat niet is geschorst, verlopen, overgegeven 
of ingetrokken en een vervaldatum omvat die later is dan het einde van de huurperiode. 
Elke bestuurder moet zijn / haar rijbewijs minimaal 1 jaar voor de huurdatum hebben. 
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Een internationaal rijbewijs is alleen nodig als het rijbewijs van de huurder / bestuurder is 

geschreven in een niet-Latijnse taal (zoals Russisch, Chinees, Japans enz.). Het wordt alleen 

geaccepteerd in combinatie met het originele rijbewijs. 

Een rijbewijs moet tijdens het rijden altijd bij de bestuurder beschikbaar zijn. 
 

E. Bevoegde Bestuurders 

Het voertuig mag alleen worden bestuurd door een bevoegde bestuurder. Een geautoriseerde 

bestuurder is een (enige) persoon die verschijnt op het moment van verhuur en de 

huurovereenkomst ondertekent. 

Elke geautoriseerde bestuurder moet voldoen aan onze leeftijdseisen, een (origineel) geldig rijbewijs 

hebben aan onze andere kwalificaties voldoen. Geen andere personen zijn bevoegd om het voertuig 

te besturen. Als de geautoriseerde bestuurder (s) niet meer kunnen rijden, is rijden niet toegestaan 

en moeten er vooraf afspraken worden gemaakt door ons te mailen. 

 
Aantal geautoriseerde bestuurders 
Per gehuurde auto is slechts 1 extra bestuurder toegestaan (dus: per huurauto maximaal twee 
bestuurders). 
 
Kosten van een extra bestuurder 
Er zijn GEEN kosten voor een extra bestuurder. 
 
F. Betaling  
 
Just Drive Curacao Car Rental accepteert: 
 
- Contant: de volgende valuta's worden geaccepteerd: Amerikaanse dollars (US $) en Antilliaanse 
guldens (ANG). 
 
- Creditcard: Visa en MasterCard 
- Debetkaart: Maestro en Cirrus (PinPas) 
 
- PayPal 
 
Door met een creditcard te betalen, wordt een creditcardtoeslag van 4% toegevoegd aan de totale 
kosten. 
 

G. Waarborgsom 
 
Een borg is NIET vereist bij Just Drive Curacao Car Rental, maar de huurder is verantwoordelijk voor 
de verzekeringskosten / aftrekbaar bij een auto-ongeluk of andere schade die moet worden 
behandeld door de verzekeringsmaatschappij. Dit is alleen van toepassing als de huurder degene is 
die het ongeval heeft veroorzaakt of de oorzaak onbekend is (geen derde partij). 
De verzekeringskosten / aftrekbaar bedragen $200. 
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H. Benzinebeleid 

De huurder dient de benzinetank volledig gevuld terug te brengen om de kosten van bijtanken te 

vermijden. Indien de huurder niet een volledig gevulde benzinetank terugbrengt, dient hij 

benzinekosten voor de kosten en service aan ‘Just Drive Curacao Autoverhuur’ te betalen. De 

benzinekosten zijn gebaseerd op het geschatte aantal liters om de benzinetank te kunnen vullen. 

I. Gebruik van het Voertuig 
 
De huurder zal NIET: 
 
a) het voertuig gebruiken voor het vervoer van passagiers voor huur of beloning; 
b) het voertuig buiten zijn / haar autoriteit gebruiken; 
c) dieren vervoeren in het voertuig (met uitzondering van blindengeleidehonden voor visueel 
mensen met een beperking); 
d) in het voertuig roken; 
e) het voertuig in een vuile toestand inleveren waardoor de voertuig extra gereinigd of ontgeurd 
moet worden. Deze omvat, maar is niet beperkt tot, morsen van vloeistoffen, voedsel, braaksel, 
andere vlekken en onaangename geuren inclusief sigarettenrook. Schoonmaakkosten zijn minimaal 
$ 200, - (of meer als de kosten hoger zijn); 
 
 

2. Aansprakelijkheid en Verzekering 

A. Verlies of schade aan de Just Drive Curaçao Voertuig 

De huurder en additionele bestuurders zijn gedekt voor enig verlies of schade aan het huurvoertuig, 

zelfs als een derde de schade heeft veroorzaakt of als de oorzaak van de schade onbekend is; hetzij 

door diefstal, brand, hagel, overstroming, aanrijding, vandalisme, of enig andere oorzaak onderhevig 

aan beperkingen opgelegd door de eisen volgens welke het voertuig gehuurd is.  

Goederen die bij het voertuig geleverd zijn, zoals sleutels, krik, reservebanden en goederen die bij 

het voertuig extra gehuurd zijn, zoals babystoeltjes, GPS, worden verwacht in dezelfde staat terug 

bezorgd te worden zoals ze geleverd zijn, onderhevig aan redelijke slijtage. Verlies of aanzienlijke 

schade aan zulke accessoires resulteert in vervangingskosten welke in rekening worden gebracht bij 

de klant. De kosten worden gebaseerd op de huidige vervangingskosten van het onderdeel. 

BELANGRIJK: 
 
- Auto sleutels / afstandsbediening is NIET waterproof.  
- Vervangingskosten van Autosleutels: ($200) indien verloren / schade 
- Vervangingskosten GPS: ($200) indien verloren / schade 
 
Just Drive voertuigen zijn NIET bestemd voor safari “rally” doeleinden. Door dit te doen overtreedt 

de huurder de algemene voorwaarden van het autoverhuurbedrijf. In geval van een ongeval of 

schade zal de verzekering de auto/schade NIET vergoeden. 

Bovendien is de huurder gedurende de huurperiode ook verantwoordelijk voor alle kosten gemaakt 

bij verkeersovertredingen en parkeerkosten. 
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B. Aansprakelijkheidsvordering Tegen Derde 

Tenzij anders vereist door de wet, is de huurder en/of additionele bestuurder gedekt voor verhaal 

op derden van persoonlijke ongevallen, schade aan eigendommen veroorzaakt door of ontstaan uit 

het gebruik van het Just Drive voertuig gedurende de huurperiode.  De respectievelijke 

verzekeringsmaatschappij van iedere betrokken partij is verantwoordelijk voor zijn eigen claims. 

C. Ontheffing van Verlies of Schade 

(Loss Damage Waiver – LDW): Het voertuig is allrisk verzekerd. Just Drive Curaçao kan gedeeltelijk 

afzien van de verantwoordelijkheid van de huurder in geval van verlies en/of schade aan het 

voertuig afhankelijk van de oorzaak van de schade.  

LDW is niet van toepassing als:  

(1) de huurder de huurovereenkomst overtreedt;  
(2) de huurder de sleutels in de auto achterlaat of de ramen, portieren en/of kofferruimte niet afsluit 
en het voertuig gestolen of vernield wordt;  
(3) de bestuurder onder invloed van drugs of alcohol was;  
(4) de bestuurder bewust nalatig was;  
(5) het verzekerde voertuig afgevoerd was voordat de politie hiervoor instructies had gegeven;  
(6) het voertuig van de weg af is gebruikt;  
(7) de huurder verzuimt ons, Forensys Curacao (199) en de politie onmiddellijk na schade in te 
lichten en  
(8) de huurder verzuimt de kosten van de huurovereenkomst te betalen. 
 
BELANGRIJK: In geval van een ongeval mag de auto NIET van zijn huidige stand worden verplaats   
                        totdat Forensys Curacao is aangekomen. De enige persoon die gemachtigd is om de   
                        auto te verplaatsen voordat Forensys Curacao, is aangekomen is de politie. 

D. Eigenrisico  

Voor elke schade moet de huurder een eigen risico van US $200 betalen 

Een combinatie van schade aan de auto en aan een derde wordt in rekening gebracht als ‘1 schade’. 

Als er tijdens een huurperiode meer ongevallen gebeuren (= geen oorzaak verband tussen de 

verschillende ongevallen / schade), wordt elk ongeval afzonderlijk in rekening gebracht. 

 
Een eigen risico wordt alleen in rekening gebracht als: 
 
- als de huurder / bestuurder degene is die het ongeval heeft veroorzaakt (= aansprakelijk voor de 
veroorzaakte schade) of de oorzaak onbekend is; 
- als de huurder / bestuurder de instructies ‘wat te doen als de auto beschadigd is’ niet heeft 
opgevolgd (zie deel E hieronder). 
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E. Wat te doen als de auto beschadigd / betrokken is geraakt bij een ongeval? 
 
Volgens de wet van Curacao moet een huurder / bestuurder als volgt handelen wanneer de auto 
beschadigd is (ongeacht de oorzaak): 
- laat de auto achter zoals deze is gevonden (indien gevonden met schade) of tot stilstand is 
gekomen (na een ongeval); 
- bel 199 (Forensys); Forensys is de lokale organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van 
auto-ongelukken en schade. Wacht tot ze aankomen zonder de auto te verplaatsen. 
- bel ons kantoor en volg de instructies. 
 
Het verplaatsen van de auto is alleen toegestaan na toestemming van Forensys of, als de lokale 
politie eerder arriveert, na toestemming van de politie. 
 
Houd er rekening mee dat de verzekeringsdekking van de huurauto alleen geldig is als deze 
instructies strikt worden opgevolgd. Het is noodzakelijk dat de bestuurder zijn / haar ID en rijbewijs 
kan tonen, die documenten dienen altijd beschikbaar te zijn. 

F. Ontheffing van Schade bij Aanrijding  

(Collision Damage Waiver): Just Drive Curacao Autoverhuur biedt ook ontheffing van schade bij 

aanrijding dat alleen het voertuig dekt. Persoonlijke ongevallen, inclusief overlijden worden NIET 

gedekt. De ontheffing van schade bij aanrijding is inbegrepen in het dag tarief.  

 


